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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
วทิยาเขตหาดใหญ่   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป  
 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย: หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ภาษาไทย ช่ือเตม็ (ไทย): เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
   ช่ือยอ่ (ไทย): ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ): Bachelor of Economics (Agricultural Economics) 
   ช่ือยอ่ (องักฤษ): B. Econ. (Agricultural Economics) 
 
3.  วชิาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  133 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  
  ภาษาไทยเป็นหลกัและภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของรายวชิาทั้งหมด 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งดี 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวและกรณีผูส้ าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆหรือสาขาใกล้เคียงกับ
สาขาวิชาน้ีสามารถมาเรียนเป็นปริญญาท่ี  2 ได้โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จมา 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 ป รับป รุงม าจากหลัก สู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า

เศรษฐศาสตร์เกษตร พ.ศ. 2553 
  คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 60(1/2557) 
  เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน  2557 
  ไดรั้บอนุมติัจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ่ โดยมติเวยีน เม่ือวนัท่ี  28 กรกฎาคม 2557 
  ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 359(6/2557)  
  เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557 

  

  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2560 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  บณัฑิตท่ีจบสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย ในองคก์รของรัฐและ
เอกชน ทั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเกษตรและองคก์รทัว่ไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 8.1 หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ 
  1) ประกอบอาชีพเป็นนกัวิจยั 
  2) ประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการทางด้านการวิเคราะห์เเละวางเเผนในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 

เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ระบบงาน เจา้หน้าท่ีบุคคล เจา้หน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป นกัสถิติเศรษฐสังคม นกัวิชาการคลงั เศรษฐกร เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการลงทุน   
นกัวชิาการแรงงาน และนกัวชิาการประกนัสังคม เป็นตน้ 

  3) ประกอบอาชีพเป็นอาจารย ์
 8.2 บริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน 
  1) สามารถท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์และวางแผนในส่วนต่างๆ ขององค์กร เช่น วางแผนการผลิต 

วางแผนดา้นการเงิน วางแผนดา้นการตลาด วางแผนดา้นการจดัซ้ือ การวเิคราะห์สินเช่ือ เป็นตน้  
  2)  สามารถท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์โครงการลงทุนและวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ  สังคมและธุรกิจ  
  3) สามารถท าหนา้ท่ีในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายจดัหาปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาด  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

ฝ่ายน าเขา้ – ส่งออก เป็นตน้ 
 8.3 อาชีพอสิระ 
  บณัฑิตท่ีจบสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรสามารถประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวกบัการจดัการการผลิต
และการตลาดยางพารา ปาล์มน ้ ามนั การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพของภาคใต ้และมี
ความส าคญัระดบัประเทศ นอกจากน้ี ยงัสามารถเป็นผูน้ าสร้างงานในลกัษณะวสิาหกิจชุมชนในระดบัพื้นท่ีได ้
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9.  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

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 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 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 
  การจดัการเรียนการสอน ของหลกัสูตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะต่างๆ  ใน
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ส าหรับรายวิชาการฝึกงานฯ และรายวชิาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เป็นการจดัการเรียนการสอนจากสถานท่ีจริงโดยร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นตน้ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  การพัฒนาประเทศในระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-Oriented Industrialization) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ข้ึนกบัการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นส าคญั แต่
เป็นการขยายตวัท่ีไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในอตัราท่ีสูง ในขณะ
ท่ีภาคเกษตรแมจ้ะมีอตัราการเติบโตในแต่ละปีไม่มาก  แต่ก็เป็นการเติบโตท่ีมีเสถียรภาพ ส่วนสถานการณ์
การคา้เสรีนั้น  ภายใตก้รอบขององค์การการคา้โลก (WTO) การเจรจารอบโดฮาท่ีด าเนินมาตั้งแต่ปี 2544 
จนถึงปัจจุบนั (2557) ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะไดข้อ้ยุติในระยะเวลาอนัใกล ้ เป็นเหตุให้เขตการคา้เสรีหรือ FTA 
ไดรั้บการขานรับจากนานาชาติมากข้ึน นอกจากนั้นในปี 2558 ไทยเองก็จะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การคา้  การลงทุน  ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยแรงงานบางสาขาอาชีพ ก็จะเสรีมากข้ึน ในขณะท่ีอีกดา้น
หน่ึงการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่คา้ของไทยก็ทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดบั 
ไม่วา่จะเป็นเง่ือนไขระบบมาตรฐานสินคา้ หรือเง่ือนไขสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS)  
 สุดทา้ยพฒันาการทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรของโลกไดเ้ปล่ียนแนวคิดจากการปฏิวติัเขียว 
มาเนน้เทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีชีวภาพในยคุปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดพนัธ์ุพืช
หรือสัตวต์ดัแต่งพนัธุกรรม ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัแบบยงัไม่มีขอ้ยุติทั้ งในมิติความปลอดภยัด้าน
อาหาร  และความปลอดภยัทางชีวภาพ  ประกอบกบัปัญหาโลกร้อน ประเด็นพืชพลงังาน ประเด็นความ
มัน่คงทางอาหาร และสังคมคนสูงวยั  เป็นประเด็นท่ีโลกให้ความส าคญัมากข้ึน พฒันาการและปัญหาของ
องค์ประกอบต่างๆ ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยทั้งระดบัเกษตรกรผูผ้ลิตอาหารหล่อเล้ียง
ประชากร  และระดบัอุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจเกษตร ซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัของห่วงโซ่อุปทานในการ
ล าเลียงผลผลิตเกษตรและผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภค  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
         แม้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีเก้า (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับท่ีสิบ (พ.ศ. 
2550-2554) ไดน้้อมรับเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัววา่ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการพฒันา และฉบบัท่ีสิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีเน้นยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุล
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และมัน่คงของอาหารและพลงังาน  แต่ในความเป็นจริงการพฒันาประเทศก็ยงัคงเน้นยทุธศาสตร์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั จนเป็นเหตุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ได้สร้างปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหาร  ระบบอาหารทอ้งถ่ิน  รวมทั้งวิถีการผลิตและวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี นอกจากนั้นการพฒันาประเทศรูปแบบดงักล่าวยงัเพิ่มช่องวา่ง
รายไดร้ะหว่างคนรวยกบัคนจนให้ห่างกนัมากข้ึน  เป็นปัจจยัเร่งให้เกิดปัญหาทางสังคม และอาชญากรรม
รูปแบบต่างๆ รุนแรงข้ึนเป็นล าดบั 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
  การเปล่ียนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีั้งในระดบัประเทศและ
ระดับการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลส าคญัท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรทั้ งในเชิงโครงสร้างเน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการรับมือ (Coping) กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภาคใตไ้ดใ้ห้การสนับสนุนภารกิจ
ดา้นการเรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั โดยเนน้
การจดัท าหลกัสูตรให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ ทนัสมยั  และมีเอกลกัษณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ภาคใตท่ี้มีโครงสร้างเศรษฐกิจเขม้แขง็ในสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจเกษตร 
 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
  หลกัสูตรฯ มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืน  ดงัน้ี 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  จ านวน 41 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1) คณะวทิยาศาสตร์  จ  านวน   4  รายวชิา คือ  
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
 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 
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 2) คณะวทิยาการจัดการ จ  านวน    7  รายวชิา คือ 
 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Principles of Business Management 
 460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ   3(3-0-6) 
  Management Accounting  
 460-302 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
  Information Technology for Management  
 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Principles of Accounting 
 473-202 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Market and Institutions 
 474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
  Export Marketing 
 477-406 นวตักรรม ระบบสารสนเทศ และการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
  IS Innovation and Application  
 3) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ  านวน   4   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 
 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 3(3-0-6) 
  General Natural Resources and Environment 
 4)  คณะพยาบาลศาสตร์ จ  านวน   1    รายวชิา คือ 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
 5) คณะนิติศาสตร์ จ  านวน   1   รายวชิา คือ 
 874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
  Law of Economic Activities 
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 6) คณะศิลปศาสตร์ จ  านวน  23 รายวชิา คือ 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Fundamental English Reading and Writing  
 890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
   English Conversation I  
 890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing  
 890-233 ภาษาองักฤษทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   English for Agriculture 
 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   English for Business 
 890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 
   English in the Workplace 
 895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง 3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science and Government 
 895-111 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 
  Man and Society 
 895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 
  Communication Skills 
 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
  Life Aesthetics 
 895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
  Thoughts and Communication 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
  Wisdom of Living 
 895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Demography 
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 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
  General Psychology 
 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
  Critical Thinking 
 895-212 ปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
  Social Problem 
 895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Psychology 
 895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6) 
  Migration and Urbanization 
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 
 895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Local History Southern Thailand 
 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
  Physical Education 
 
 7) ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ หน่วยอาเซียนศึกษา จ  านวน  1   รายวิชา คือ 
 001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
  ASEAN Studies 
  
 13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  1) รายวชิาทีเ่ปิดเป็นวิชาโท (Minor) หรือวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
คณะวทิยาการจดัการ จ านวน 16 รายวชิา ไดแ้ก่ 

1.1)  กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร จ  านวน 8 รายวชิา 
 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร* 3(3-0-6) 
  Principles of Agricultural Economics 
 879-312 การตลาดสินคา้เกษตร* 3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing  
 879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
   Modern Farm Management  
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 879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน* 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Agricultural Economy 
 879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Economy of Industrial Crops  
  879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว ์ 3(3-0-6) 
   Livestock Economy 
 879-417 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6) 
    Fishery Economy 
  879-418 การเงินภาคเกษตร 3(3-0-6) 
    Agricultural Finances 
  

1.2)  กลุ่มวชิาธุรกจิเกษตร จ านวน 8 รายวชิา 
 879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่* 3(3-0-6) 
   Modern Farm Management  
 879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ* 3(3-0-6) 
   Agribusiness and Management  
 879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร*                      3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing Management 
  879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Agricultural Economy 
  879-418 การเงินภาคเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Finances 
 879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  Strategic Management in Agriculture 
 879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship in Agribusiness 
  879-425 การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน 3(3-0-6) 
  Border Agribusiness Management 
หมายเหตุ * รายวชิาบงัคบัส าหรับวชิาโท 
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 2) รายวิชาเลือกที่ เปิดส าหรับนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  เลือกเรียน จ านวน 
14 รายวชิา 
 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
  Principles of Agricultural Economics 
 879-312 การตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing  
 879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
   Modern Farm Management  
 879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3(3-0-6) 
   Agribusiness and Management  
 879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Agricultural Economy 
 879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Economy of Industrial Crops  
  879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว ์ 3(3-0-6) 
   Livestock Economy 
 879-417 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6) 
    Fishery Economy 
  879-418 การเงินภาคเกษตร 3(3-0-6) 
    Agricultural Finances 
 879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Marketing Management 
 879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  Strategic Management in Agriculture 
 879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship in Agribusiness 
  879-425 การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน 3(3-0-6) 
  Border Agribusiness Management 

879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 Life and Sufficiency Economy 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
 1) คณะมีเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งนกัวิชาการอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารย์

ผูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 2) คณะมอบหมายให้คณะกรรมการหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -

เกษตร ด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจดัการการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รายวชิา 

 3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  

 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา สถานการณ์  ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต  การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใตบ้ริบทการ
เปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซียนและโลก ส าหรับสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ บนพื้นฐานของเหตุ
และผล ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใตท่ี้มีบทบาทโดดเด่นในระดบั
ท้องถ่ิน และในระดับประเทศ นอกจากนั้ นยงัเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ การจดัการ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานเป็นทีมและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ให้ความส าคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู ้น าในการสร้าง
ความกา้วหนา้ใหก้บัสังคมโดยรวม และสังคมภาคใตซ่ึ้งเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนโซนใต ้  
 1.2 ความส าคัญ  
  เน่ืองจากภาคเกษตรเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิต
อาหารส าคญัประเทศหน่ึงของโลก การเกษตรของภาคใตมี้สัดส่วนในผลิตภณัฑม์วลรวมภายในภาคสูงท่ีสุด
ของประเทศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทั้ งอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร 
โดยเฉพาะอาหารทะเล ยางพารา และปาล์มน ้ ามนั ส่งผลให้เกิดการจา้งงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และภาคบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว หลกัสูตรจึงมุ่งผลิตบณัฑิต
ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรของภาคใตแ้ละของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 1.3 วตัถุประสงค์ 
  1) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความรู้พื้นฐานดา้นการเกษตร 

ท่ีสนองความต้องการก าลังคนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม และเอกชน และสามารถ
สร้างสรรคง์านข้ึนเองได ้

  2)  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการแกปั้ญหาและการจดัการทางการเกษตรได้
อยา่งเหมาะสม 

  3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการและการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความเป็นผูน้ าและรู้จกัการท างานเป็นทีม 

  4) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ มีความเสียสละ 
และรับผดิชอบต่อสังคม 

 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการวดัผล ท าทุกภาค
การศึกษา 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 
มาตรฐานของ สกอ.  

1. ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ประชุม /สัมมนาผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1. รายงานการประเมินหลกัสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. รายงานผลการประชุมสมัมนา 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้ป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน   
การสอนแบบ active learning 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนใน
รายวชิาตา่งๆ  

3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียนเห็น   
การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ด้
จริง (practical economics) 

4. ประ เมิน ความ พึ งพอใจของผู ้ เ รี ยนต่ อ         
การเรียนการสอนแบบ active learning 

1. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

2. รายงานผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบ  active 
learning  ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน 

3. ผลการประเมินพึ งพอใจของ
ผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนแบบ 
active learning 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

1. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 

2. แนะน าสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองในโครงร่างรายวชิา 

2. ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของแต่ละรายวชิา 

 
4. ปรับปรุงวธีิการวดัและการ

ประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวิธีการวดัและ
ประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้สอบ
ในทุกรายวชิา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวดัและประเมินแต่ละ
รายวชิา 

1. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิ มพู นทักษ ะในการวัดและ
ประเมินผล 

2. รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
3. จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลักสูตรน้ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  หลกัสูตรไม่มีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการในกรณีท่ีใชว้ิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอกอาจจดั
ใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 

  ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
  ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
  2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือก มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1)   ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
  2)   ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนขา้งอ่อน  
  3) ขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกัสูตรท่ีจะเรียน 
  4) ขาดความชดัเจนในเป้าหมายของการเรียนและเป้าหมายในอนาคต ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
                        นกัศึกษาไม่ไดเ้ลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรในอนัดบัแรกๆ 
  5)  ตอ้งใชเ้วลานานในการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) นักศึกษาท่ี มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอ่อนทางคณะจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษเพิ่มเติมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ี
จดัโดยมหาวทิยาลยัและคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2) คณะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ท่ีจัดโดยคณะ
วทิยาศาสตร์  และจดักิจกรรมสอนเสริมรายวชิาคณิตศาสตร์โดยชุมนุมวชิาการของคณะ 

  3) สาขามีการเฝ้าระวงัและติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา เพื่อแจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ
ทุกภาคการศึกษา 

  4) สาขาร่วมกบัคณะและมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมแนะน าหลกัสูตรให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพของ
บณัฑิตในหลกัสูตร เพื่อให้นกัเรียนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ 

  5) สาขาจดักิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรให้กับอาจารย์แนะแนว และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลท่ีเพียงพอประกอบการตดัสินใจเลือกเรียน 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

  6) มหาวิทยาลัยและคณะจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อให้
นกัศึกษาปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มใหม่ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

ช้ันปีที่ 
จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 80 80 80 80 80 

2 - 80 80 80 80 

3 - - 80 80 80 

4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา 6,123,359.38 7,654,199.22 9,567,749.02 11,959,686.28 14,949,607.85 
ค่าลงทะเบียน 4,663,058.53 6,215,857.02 8,285,737.41 11,044,887.96 14,722,835.66 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,301,278.00 9,487,303.56 9,677,049.63 9,773,820.13 9,871,558.33 
รวมรายรับ 20,087,695.90 23,357,359.80 27,530,536.06 32,778,394.37 39,544,001.83 

 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 5,016,704.34 5,317,706.60 5,636,768.99 5,974,975.13 6,333,473.64 

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 8,089,921.54 9,707,905.85 11,649,487.02 13,979,384.42 16,775,261.31 

3. ทุนการศึกษา 300,000.00 300,000.00 300,000.00 350,000.00 350,000.00 

4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 673,373.47 740,710.82 814,781.90 896,260.09 985,886.10 

รวม (ก) 14,079,999.35 16,066,323.26 18,401,037.91 21,200,619.64 24,444,621.04 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ข.  งบลงทุน 

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 

รวม (ข) 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 

รวม (ก) + (ข) 16,135,919.35 18,122,243.26 20,456,957.91 23,256,539.64 26,500,541.04 

จ านวนนักศึกษา 592 643 670 690 690 

 - สาขาเศรษฐศาสตร์ 337 344 350 350 350 

 - สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 255 299 320 340 340 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 27,256.62 28,183.89 30,532.77 33,705.13 38,406.58 

 
หมายเหต ุ
 1.  งบด าเนินการและงบลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงของคณะฯโดยรวมเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ           
เงินรายไดท้ั้งน้ีไม่นบัรวมรายจ่ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้มจากหน่วยงานสนบัสนุนการศึกษา เช่น หอสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์  
เป็นตน้ 
 2.  ขอ้มูลปี 2556 มาจากรายรับจริงและรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2556 (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ         
เงินรายได)้ 

 3.  ขอ้มูลปี 2557-2562 เป็นประมาณการรายรับ-รายจ่ายโดยใชข้อ้มูลปี 2556 เป็นฐานในการประมาณการ 

            -  งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจา้งประจ า) คิดเพ่ิม 6% 

  -  ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคิดเพ่ิม 20% 

  -  งบลงทุนเพ่ิมตามความจ าเป็นอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นไปได ้
 4.  ค่าครุภณัฑป์รับเป็นค่าเส่ือมราคาโดยคิดเฉพาะครุภณัฑส์ าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนและนกัศึกษา 
 5.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างคิดเฉพาะงบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น (อายกุารใชง้าน    
50 ปี) ภายใตข้อ้สมมติในการใชง้านอาคาร 100%  เพื่อการผลิตบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
 6.  จ านวนนกัศึกษาระดบั ป.ตรี ปี 2556 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 มี.ค. 2557 และปี 2557-2563 ค านวณตามแผนการรับนกัศึกษา 
ป.ตรี (ภาคปกติ) และ ป.โท (ภาคปกติ) 
 7.  ไม่สามารถคิดค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาแยกตามสาขาวชิาไดเ้น่ืองจากคณะฯบริหารทรัพยากรแบบรวมไวท่ี้ส่วนกลาง 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวทิยาลัย 
  1) นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 

  2)  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแลว้โอนหน่วยกิตได้ทั้งน้ี
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรน้ีแล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยงั
มหาวทิยาลยัท่ีสังกดั ทั้งน้ีการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยันั้นจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
ของทั้งสองมหาวทิยาลยั 

 2.9 การจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรน้ีมีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
รายวชิาในหลกัสูตร 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
  1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13 หน่วยกิต 
  1.2)   กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 
  1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
 2)  หมวดวชิาเฉพาะ 96 หน่วยกติ 
  2.1) กลุ่มวชิาแกน 44 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 37 หน่วยกิต 
  2.3)  กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
 3)  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 4) หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง 
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  3.1.3 รายวชิา 
 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   จ านวน 31 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
 1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 13 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
   Healthy Body and Mind 
 877-101 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 
  วชิาเลือก 
 เลือก เรียนรายวิชาทางด้านสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 3  หน่วยกิต  
จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
  ASEAN Studies 
 895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง 3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science and Government 
 895-111 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 
  Man and Society 
 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
  Life Aesthetics 
 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 
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 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
  Critical Thinking 
 895-212 ปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
  Social Problem 
 895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Psychology 
 895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6) 
  Migration and Urbanization 
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 
 895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Local History Southern Thailand 
 รวมทั้งรายวชิาในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีอาจจะเพิ่มเติมในภายหลงั 
 
 

 1.2) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Fundamental English Reading and Writing  
  วชิาเลือก 
 - เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษจ านวน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
 890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
   English Conversation I  
 890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
 890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing  
 890-233 ภาษาองักฤษทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   English for Agriculture 
 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   English for Business 
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 890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 
   English in the Workplace 
 รวมทั้งรายวชิาในกลุ่มภาษาท่ีอาจจะเพิ่มเติมในภายหลงั 
 

 - และเลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วยกติ 
 ***-*** ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ  3(x-y-z) 
 
 1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ 
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 3(3-0-6) 
   General Natural Resources and Environment  
 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ  96  หน่วยกติ 
 2.1) กลุ่มวชิาแกน  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 
 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
   Principles of Business Management 
 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Principles of Accounting 
 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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 874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
   Law of Economic Activities 
 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)   
   Principles of Microeconomics I 
 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)   
   Principles of Macroeconomics I 
 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)   
   Principles of Microeconomics II 
 877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)   
   Principles of Macroeconomics II  

 877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6)   
   Mathematics for Agricultural Economics  
 877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6)   
   Statistics for Agricultural Economics  
 877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร 2(2-0-4)   
   Land Resource Management for Agriculture 
  
 2.2)  กลุ่มวชิาชีพบังคับ   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 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Marketing and Product Prices 
 877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 3(2-2-5) 
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
   Application of Information Technology for  
   Agricultural Economics and Agribusiness 
 877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 3(3-0-6) 
   อุตสาหกรรมเกษตร  
   Agricultural Production Economics and Agro-industry 
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 877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6)  
   Introduction to Econometrics 
 877-327 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
   Natural Resource and Environmental Economics 
 877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Finances 
 877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
   Research Methods in Agricultural Economics 
 877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
   Thai and ASEAN Agricultural Economy 
 877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
   Principles of Project Analysis  
 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)  กลุ่มวชิาชีพเลือก  15  หน่วยกติ 
 เลือกเรียนวชิาชีพเลือกในสาขาและนอกสาขา จ านวน 15 หน่วยกิต (ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือก
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกในสาขาและ/หรือนอกสาขา จ านวน            
9 หน่วยกิต)โดยเลือกวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก  4  กลุ่มวชิาและ/หรือเลือกวชิานอกสาขาวิชา
ในคณะวทิยาการจดัการ  

2.3.1)   กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา  
กลุ่มท่ี 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน  8 วิชา 

 877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
    Philosophy of Sufficiency Economy and Applications 

877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(3-0-6) 
  Aquaculture Economics    
877-343 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  Agricultural Inputs Marketing 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
  Rubber Economy 
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877-445 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3(3-0-6) 
  Oil Plam Economy 
877-446 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3(3-0-6) 
  Economics of Agricultural Development 

 877-447 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Policy 

877-448 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Agriultural Economics   
 
กลุ่มท่ี 2  ธุรกิจเกษตร จ านวน  10  วิชา 

 877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Agribusiness Management 
 877-350 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเกษตร 3(3-0-6) 
   Consumer Behavior on Agri-food 
 877-351 ตลาดล่วงหนา้  3(3-0-6) 
   Futures Market 
 877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Strategic Management in Agribusiness 
 877-453 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Entrepreneurship in Agribusiness 
 877-454 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
   International Trade for Agricultural Products 
 877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management in Agriculture 
 877-456 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Human Resource Management in Agribusiness 
 877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
   Agribusiness Forecasting  

877-458 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร 1-3(x-y-z) 
   Special Topics in Agribusiness 
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กลุ่มท่ี  3 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร จ านวน  6  วิชา 
 877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Ecological Economics 
 877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   Fishery Economy and Industry 
 877-461 เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0-6) 
   Land Economics 

877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้า 3(3-0-6) 
  Economics of Water Resource 
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้ 3(3-0-6) 
  Economics of Forest Resource 
877-464 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Resources Economics   

 
กลุ่มท่ี 4 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน จ านวน  9  วิชา 
877-365 เศรษฐศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
            Economics of Community Enterprises Development 
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท 3(3-0-6) 
  Rural Labor Economics 
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Health Economics 
877-368 การเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชน 3(3-0-6) 
  Community-Based Microfinance and Welfare 
877-369 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6) 
  Agro and Rural Tourism 
877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันาชนบทและการวางแผน 3(3-0-6) 
                   Economics of Rural Development and Planning 
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
  Institutional Economics 
877-472 การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Fiscal Management 
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877-473 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน 1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Community Development Economics   

 
2.3.2)  กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขา  

 460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ   3(3-0-6) 
   Management Accounting  

460-302 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
  Information Technology for Management  
473-202 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Market and Institutions 
474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
  Export Marketing 
477-406 นวตักรรม ระบบสารสนเทศ และการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
  IS Innovation and Application  

 หากนกัศึกษาสนใจเลือกเรียนกลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขาท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้ ให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
    3)  หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกติ 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือใน
มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  
  4)  หมวดวชิาฝึกงาน 400  ช่ัวโมง 
  877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร   50   ชัว่โมง 
    Internship in Agricultural Community Studies 
  877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350  ชัว่โมง 
    Internship in Agricultural Economics 
  877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
    Cooperative Education in Agricultural Economics 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนวิชา  877-483  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
  ไม่ตอ้งลงเรียนวชิา  877-382  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และรายวชิา  
  877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสวชิาและหน่วยกติ 
  ค าอธิบายรหัสประจ ารายวชิา  
  รหัสวิชาของรายวิชาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ รหสัตวัเลขมีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

1) เลขรหัส 3 ต าแหน่งแรก แสดงถึงรหัสวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขา       
วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดรหัสวิชา
ดงัน้ี 

   877 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   879 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีเปิดสอนใหก้บั 
     หลกัสูตรอ่ืนๆ 
  2) รหสัตวัเลขสามต าแหน่งหลงั   
 เลขรหสั ต าแหน่งที ่ 4 หมายถึง ชั้นปีของนกัศึกษาท่ีเรียนตาม 
    แผนการศึกษาปกติชั้นปี 
   ต าแหน่งที ่ 5 หมายถึง รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน 
   รหัสวชิาส าหรับนักศึกษาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร มีความหมายดงัน้ี 
  0 หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  1 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
  2 และ 3 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
    ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  4 ถึง 7 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาชีพเลือก 
    ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  8 หมายถึง หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  9 หมายถึง วชิาสัมมนาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
    และหวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   รหัสวชิาส าหรับนักศึกษานอกสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรมีความหมายดงัน้ี 

  1 และ 2 หมายถึง หมวดวิชาโทหรือวชิาเลือกกลุ่มเศรษฐศาสตร์เกษตร
และกลุ่มธุรกิจเกษตร 

  3 หมายถึง หมวดวชิาเลือกกลุ่มอ่ืน  
  ต าแหน่งที ่6 หมายถึง ล าดบัท่ีรายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและกลุ่มวชิา 
  ค าอธิบายจ านวนหน่วยกติ 
  เลขรหสัจ านวนหน่วยกิต ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั แปลความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
  ตวัเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
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  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีหน่ึง หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสอง หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสาม หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
เช่น ตวัอยา่ง 3(3-0-6) แปลความหมาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
  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 “6” หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาต่อดว้ยตนเองต่อ 
     สัปดาห์ 6 ชัว่โมง  
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความมีความหมายเฉพาะท่ี
ควรทราบ ดงัน้ี 
 1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
  1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน 
   หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการ
ประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดบัขั้นใดๆ ก็ได ้
  1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน 
   หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
 2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
  หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใดๆ 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 าอธิบายรายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดยสลบัช่ือกนั 
 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) 

877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 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) 

 รวม 17(x-y-z) 

 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 

510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 

640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 

877-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 

877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

895-*** พลศึกษา                              1(x-y-z) 

 รวม 17(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) 

877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 

877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

890-*** วชิาเลือกภาษาองักฤษ 3(x-y-z) 

***-*** วชิาเลือกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 

 รวม 18(x-y-z) 

  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 

461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3(3-0-6) 

530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2(2-0-4) 

877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 

877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 

***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 20(x-y-z) 

877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร 50 ชัว่โมง 
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 ปีที ่3  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป       3(3-0-6) 

877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร 2(2-0-4) 

877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 

877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) 

***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาเลือกภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ 3(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 

  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 

877-325 

 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 

877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 

877-327 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 

877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

 รวม 17(17-0-28) 

877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง 
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 ปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 

877-431 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 

877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาเลือกเสรี   3(x-y-z) 

 รวม 16(x-y-z) 

  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 

***-*** วชิาชีพเลือก  3(x-y-z) 

***-*** วชิาชีพเลือก  3(x-y-z) 

 รวม 9(6-0-21) 
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 2)   แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
 ปีที ่3  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป       3(3-0-6) 

877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร 2(2-0-4) 

877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 

877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) 

***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาเลือกภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ 3(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 

  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 

877-325 

 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 

877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 

877-327 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 

877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

 รวม 17(17-0-28) 
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 ปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 

877-431 หลกัการวิเคราะห์โครงการ  3(3-0-6) 

877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 16(x-y-z) 

   
   
   

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 

 รวม 9(0-0-27) 

   

หมายเหตุ   
 รายวชิา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร นกัศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม   
สหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่  30 ชัว่โมง 
 
  3.1.6 ค าอธิบายรายวชิา 
    อยูใ่นภาคผนวก ข 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  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 310 310 310 310 

   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 270 270 270 270 

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

3.  อาจารย ์ นายไชยยะ  คงมณี3-800356-6 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามค าแหง 2547 270 270 270 270 
   วท.บ. เทคโนโลยีการยาง ม.สงขลานครินทร์ 2541     

4. อาจารย ์ นางสาวนิตยา  ขวญัแกว้1-
930700035-96-6 

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

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2554     
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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 - - 240 240 

   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 310 310 310 310 

   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 270 270 270 270 

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

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

4. อาจารย ์ นางสาวนิตยา  ขวญัแกว้1-
930700035-96-6 

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

   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 - - 240 240 

   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 353 353 353 353 

   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 294 294 294 294 

   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 - 240 240 240 

  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 240 240 240 240 
  1-9098-00122-63-0 วท.บ. 

 
เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2550     
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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 

10. อาจารย ์ นางสาวอริศรา  ร่มเยน็3 

3-8009-00869-09-4 
M.Sc. 

 
International 
Economics and 
Finance 

Newcastle University, 
UK 
 

2556 
 

240 240 240 240 

   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 
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  3.2.3 อาจารย์พเิศษ  
   อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ   

  
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรไดก้ าหนดให้นกัศึกษามีการฝึกงาน  
2 ช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ในชั้นปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-281 การเรียนรู้-  
วถีิชีวติชุมชน  
 ช่วงท่ี 2 ในชั้นปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-382 การฝึกงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือรายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ในชั้นปี 4 ภาคการศึกษา
ท่ี 2 โดยนกัศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรไม่ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และ
ล าดบัความส าคญั 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์

(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเขา้ใจและอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) มีความรู้ในแนวกว้างของศาสตร์ท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมได ้

(4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดแบบองคร์วม 

(2) ตระหนกัในสัจธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหตุ 

(3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 

4) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

5) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ท่ีศึกษา 
(2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
(3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบของ

ส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
 4.2 ช่วงเวลา 
 1) รายวชิา 877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชน 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  
 2) รายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน 350 ชัว่โมง  
 3) รายวชิาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร จดัเตม็เวลา  1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียน
แผนการศึกษาปกติทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการประยุกตใ์ช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อคน้หาค าตอบ
ตามกระบวนการการวิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยนกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชา 877-329 วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร เพื่อเรียนรู้กระบวนการวจิยัและฝึกเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัมาก่อนแลว้ 
  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกคน ตอ้งมีการจดัท ารายงานใน
รูปแบบของรายงานวจิยั 
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 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชา 877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นการฝึกให้
นักศึกษาท าวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใต้การให้ค  าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือมีรายวิชา        
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อฝึกให้นกัศึกษาท างานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใต้
ค  าแนะน าของหน่วยงานร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ล าดบัความส าคญั 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

2) ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 
(2) สามารถวเิคราะห์ปัญหาเขา้ใจและอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดแบบองคร์วม 
(2) ตระหนกัในสัจจะธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหตุ 
(3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 

4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
(1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกับศาสตร์ท่ี

ศึกษา 
(2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
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(3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรียนชั้นปี 4 ภาคการศึกษาท่ี  2 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  1)  จดัใหมี้อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาและประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  2)  จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 
  3)  อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั 
  4)  จดักิจกรรมเพื่อน าเสนอผลงานของนกัศึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา จาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1) กระบวนการและพฤติกรรมการท าวจิยัของนกัศึกษา 
  2) รายงานวจิยั และการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 

 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 คุณลกัษณะพเิศษกลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.  ด้านภาวะผู ้น าและความ รับผิดชอบ 
ความมีวนิยัในตนเอง 

1.1 ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม
และมีการก าหนดหัวหน้ าก ลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

1.2 มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาหมุนเวียน
กัน เป็นหัวหน้าในการด า เนิน กิจกรรมเพื่ อ ฝึกให้
นกัศึกษามีความรับผดิชอบ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

 1.3 มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเองและบงัคบัใช้ เช่นการ
เขา้เรียนตรงเวลา เขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ มีมารยาทใน
ชั้นเรียน รับผดิชอบในงานท่ีคณาจารยม์อบหมาย และมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมความมัน่ใจในการแสดง
ความคิดเห็น 

2.  ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 2.1 นอกจากตอ้งเรียนวิชา 347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจัยทางส ถิ ติ  และวิชา 877-324 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจเกษตร ในหมวดวิชาเฉพาะแล้ว หลักสูตรจะ
ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
อ่ืนๆ 

2.2 มีการกระตุ้นให้นักศึกษาให้ความส าคัญและรู้จัก
เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการ
เรียนรายวชิาต่างๆ 

3.ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 3.1 จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริม
การใชภ้าษาองักฤษ 

3.2 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวทิยาลยั 

3.3 สนบัสนุนให้นกัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงาน
ในต่างประเทศ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (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 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีรายวชิาท่ีสอนและ/หรือสอดแทรกดา้นของคุณธรรม จริยธรรม  
  (2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
  (3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีการแต่งกายท่ี

เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
  (4) บรรยายพิเศษดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยผูมี้ประสบการณ์ 
  (5) การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) นกัศึกษาประเมินตนเอง 
  (2) สังเกตพฤติกรรม 
  (3) ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและรายงานผล 
  (4) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
  (5) สังเกตปริมาณการทุจริตในการสอบ 
  (6) ประเมินจากองคก์รท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 
   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้ ง

ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
   (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 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้รูปแบบการประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบติั การ
น าเสนอรายงานและประเมินตวัรายงาน  
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) สามารถคิดแบบองคร์วม 
   (2) ตระหนกัในสัจธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหตุ 
   (3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
   ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์จริงและคิดคน้วธีิการแกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
   (1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 
   (1) มอบหมายใหท้ ากิจกรรมกลุ่มในรายวชิาต่างๆ และจดัให้มีการน าเสนอรายงาน 
   (2) ใหค้  าแนะน าการแกปั้ญหาการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการน าเสนอ 
   (3) ส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งเรียนกบัองคก์ร

ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การท างานทุนแลกเปล่ียน การติดต่อสถานท่ี
ฝึกงาน เป็นตน้ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 
   สังเกตพฤติกรรม และประเมินคุณภาพของงาน 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ท่ี

ศึกษา 
   (2) สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหา

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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   (3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   (4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ   
   การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จริง และน าเสนอ
การแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
  (อยูใ่นภาคผนวก ค) 

 
 

หมวดที ่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

ของหลกัสูตร 
 2.2 สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา 
 2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของคณะกรรมประจ าคณะ เพื่อพิจารณารับรอง 
 2.4 การประเมินผลการฝึกงานในรายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกิจศึกษา ประเมิน

จากสถานประกอบการและรายงานการฝึกงาน  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 3.2 เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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หมวดที ่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวิทยาลยัและคณะและใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน า
ต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 

 1.2 ให้อาจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวิชาการของคณะและเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะตอ้งด าเนินการและส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 

 1.3 มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาการดงัน้ี 
 2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผลส่งเสริมอาจารยใ์ห้

มีการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ ปรับปรุง กระบวนการวดัและ
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.2 การพฒันาทางวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  1) ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2)  ส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
  3)  ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัทั้งการวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอนตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์
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หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
  ในการบริหารหลกัสูตรจะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท าหน้าท่ีวางแผนการจดัการเรียนการ
สอน โดยมีหวัหนา้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยให้ค  าแนะน าติดตามและรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณเป็นแบบรวมศูนยอ์ยูท่ี่คณะเศรษฐศาสตร์ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมดา้นหนังสือต าราและการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลโดยมีส านักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือด้านการบริหารจดัการและฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะมีหนังสือต าราเฉพาะทาง
นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการใหอ้าจารย์
และนักศึกษาได้คน้ควา้และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้นอาจารย์
ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็นนอกจากน้ี
อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือส าหรับให้
หอสมุดกลางจดัซ้ือหนังสือดว้ย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสาร
เฉพาะทางและคณะได้จดัส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลางและท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือต ารา นอกจากน้ีคณะมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศัน
อุปกรณ์ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย ์ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้ส่ือ
ของอาจารยด์ว้ย 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่ จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรและไดบ้ณัฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
  ในบางรายวิชาของหลักสูตรจะเชิญอาจารยพ์ิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ และ
ปราชญช์าวบา้นในพื้นท่ี  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริงใหก้บันกัศึกษา 
 
4.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 4.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค  าปรึกษาทางด้าน
วชิาการ การลงทะเบียน การท ากิจกรรมและการปรับตวัของนกัศึกษานอกจากน้ียงัมีฝ่ายวิชาการท่ีจะช่วยให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาไดอี้กทาง 
 4.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได้ทั้ งน้ี
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 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 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) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา   

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา   

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

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

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
(13) จดัประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือพิจารณารายละเอียดของรายวิชาตาม

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 

X X X X X 

(14) มีการจดัพบปะนกัศึกษาทุกชั้นปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง X X X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 
หมวดที ่ 8  กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1)   ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
  2)   ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อน ในกรณีบางรายวชิาท่ีสอนเป็นทีม 
  3)   ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
  4)   ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน  

ชั้นเรียน 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1)   นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
  2)   สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
  ด าเนินการประเมินจากนกัศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนกัศึกษาเป็นรายบุคคลไดน้อกจากน้ีอาจจดัประชุมก่อนนกัศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา  ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝึกงาน หรือใช้วิธี การส่ง 
  แบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานในแต่ละปีปรากฏในหมวดท่ี  7 ขอ้ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวมและใน     
แต่ละรายวิชากรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดท้นัที ซ่ึงก็จะ
เป็นการปรับปรุงยอ่ยในการปรับปรุงย่อยนั้นท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้ง
ฉบบันั้นจะกระท าทุก 5  ปีทั้ งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต 



55 
  

ภาคผนวก 
 
ก. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ข. ค าอธิบายรายวชิา 
ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ง.  การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
จ. ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและการด าเนินการของหลกัสูตร 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการการคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งต ารา 
 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
ช. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น  
 Active Learning 
ซ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 

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

 ดว้ยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ป ริญ ญ าต รี เสี ย ให ม่ ดั งนั้ น อ าศัย อ าน าจต ามค วาม ใน ม าต รา  15 (2)    แ ห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พ.ศ. 2522  และโดยมติสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี313 (2/2552)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2552” 
 
 ขอ้ 2 ให้ใช้ระเบียบน้ีส าหรับนัก ศึกษาตามหลักสูตรขั้ นปริญญาตรี ซ่ึ งเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนระเบียบฉบบัน้ีและ
มีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืนหรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ีให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ีเวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”  หมายความวา่ คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณบดี”          หมายความวา่ คณบดีของคณะหรือผู ้อ  านวยการวิทยาลัยห รือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
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  “ภาควชิา”      หมายความวา่ ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
   “หน่วยกิตสะสม” หมายความวา่ หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
   
 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรีโดยวธีิดงัน้ี 
  5.1 การรับผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  5.2 การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไดแ้ก่ 
   5.2.1 การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง 
   5.2.2 การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
  5.3 วธีิอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
6.2 ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเร้ือรังท่ีแพร่กระจายได้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
 
 ขอ้ 7 การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนดและรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 
 ขอ้ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 9 ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวา่งคณะและ 
ภาควิชาต่างๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับวิชาการด้านใดมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
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  9.2 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวิภาคเป็นหลกัโดยปีการศึกษาหน่ึงๆมี 2
ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบัคือภาคการศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสองโดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่15สัปดาห์และมหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกไดซ่ึ้งเป็น
ภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบัมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์แต่ให้มีจ  านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  
  มหาวทิยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนไดเ้ช่นระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยให้มี
จ  านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 
  9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
   9.3.1 ภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.2 ภาคปฏิบติัใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 30 – 45 ชั ่วโมงใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3 การฝึกงานการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืนๆใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่าให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.4 การศึกษาด้วยตนเองเป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกัโดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้  าปรึกษาเช่นรายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษใชเ้วลา 2 – 3
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบติัการและนอกห้องเรียนให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาท่ี มีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจก าหนด       
หน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
  9.4 คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไขใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิานั้น 
  
 ขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียน 
  10.1 ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  10.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์นับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
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  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนตอ้งยื่นค าร้องขอลา
พกัการศึกษาภายใน 30 วนันับจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิบติัดงักล่าวมหาวิทยาลยัจะถอนช่ือ
นกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ  
  10.5 ในภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิตยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะกฤต ตามนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบ
น้ี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน          
9 หน่วยกิต ยกเวน้นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤต ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน                
6  หน่วยกิต  
  10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 10.5 ต้องขออนุมติัคณบดีโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษายกเวน้ภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรและจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต ่าตาม
ขอ้ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรมหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หน่ึงหรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
  10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดใหมี้ผลดงัน้ี 
   10.9.1 ถา้ถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อนรายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์หรือเม่ือ
พน้ก าหนดสัปดาห์แรกแต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาและผา่นอาจารยผ์ูส้อนและรายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W  
   10.9.3 เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 10.9.2 แลว้
นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ไดย้กเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะท ามิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บการอนุมติั
จากคณบดีมิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
 ขอ้ 11 การวดัและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน 
เรียนในทุกภาคการศึกษาการวดัและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้
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คณะเจา้ของรายวชิาจะก าหนดซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวชิาซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ังและการสอบไล่หมายถึงการสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น 
  11.2 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนดจึงจะมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการวดัและประเมินผลเวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีเม่ือคณบดีเห็นวา่เวลาศึกษา
ท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
  11.3 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน
หรือสัญลกัษณ์ 
   11.3.1 การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนนมี8ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน ความหมายค่าระดบัคะแนน (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 การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์มีความหมายดงัน้ี 
    G (Distinction) หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
    P (Pass)     หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้  
    F (Fail)     หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
 ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิตและรายวิชาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิต ท่ีหลักสูตร
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
     S (Satisfactory) หมายความวา่ ผลก าร ศึ กษ า เป็ น ท่ี พ อใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
     U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่ เป็นท่ีพอใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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   11.3.3 สัญลกัษณ์อ่ืนๆมีความหมายดงัน้ี 
    I (Incomplete)    หมายความว่า การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใช้
เม่ืออาจารยผ์ูส้อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวดั
และประเมินผลไวก่้อนเน่ืองจากนักศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยงัไม่
สมบูรณ์หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความใน
ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ีเม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาใดนกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อด าเนินการให้
มีการวดัและประเมินผลภายใน1สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไปหรือ1สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
หากว่านักศึกษาผูน้ั้ นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วยเม่ือพ้นก าหนดดังกล่าวยงัไม่สามารถวดัและ
ประเมินผลไดส้ัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้แต่
กรณี    
    W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนใช้
เม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นตามความในขอ้10.9.2 หรือขอ้
16.1.2 แห่งระเบียบน้ีหรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  I อยู่ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
    R (Deferred)   หมายความวา่ เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไปเป็น
ภาคการศึกษาปกติถดัไปใช้ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้สัญลกัษณ์  I อยู่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นว่าไม่สามารถวดัและประเมินผลได้ก่อนส้ิน1สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถดัไปโดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา  
    การให้สัญลักษณ์  R    ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวชิานั้นและนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผลหากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติสัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที 
  11.4 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน  E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรก าหนดหรือ
สัญลกัษณ์ F ในรายวิชาใดตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ าเวน้แต่รายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชาในหมวด
วชิาเลือกตามหลกัสูตร 
  11.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไปหรือ
ไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ P   หรือ S   มิไดเ้วน้แต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยา่งอ่ืนการ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบงัคบัของหลกัสูตรโดย
ไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไดก้ารวดัและประเมินผลรายวิชานั้นใหว้ดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ 
S หรือ U 
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   11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ใน  
แต่ละภาคการศึกษาตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ด้วยแต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ี
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ าโดยให้มีการวดัและประเมินผลเป็นระดบั
คะแนนอีกมิได้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือยา้ยสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชา
บงัคบัในหลกัสูตรใหม ่
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า 1.00 หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P แต่บางหลกัสูตรอาจก าหนดให้ได้
ระดบัคะแนนสูงกวา่1.00จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
  11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้นับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง
หลงัสุด 
  11.9 มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน
โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่า
ระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
   11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
   11.9.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ท่ีได้ศึกษามาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าวเฉพาะ
รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนน D D+ หรือ E 
มากกวา่หน่ึงคร้ังใหน้ าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   11.9.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้
ค  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม2ต าแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
  11.10 การทุจริตในการวดัผล 
   เม่ือมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวดัผลเช่นการสอบรายวิชาใดให้ผูท่ี้
รับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้นหรือผูค้วบคุมการสอบรายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริตไปยงัคณะ
ท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู่ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการด าเนินงาน
วินัยนักศึกษาท่ีนักศึกษาผูน้ั้นสังกัดพิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อด าเนินการต่อไปโดยให้
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นกัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าวไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้ง
ภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษาและถา้หากมีความผดิร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวนิยัประการ
หน่ึงประการใดหรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี   
   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 ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืนๆเก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีใหค้ณะ
เป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
 ขอ้ 12 สถานภาพนกัศึกษา 
  มหาวิทยาลยัจะจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาทั้งน้ีไม่
นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 
  สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภทคือนกัศึกษาปกตินกัศึกษาในภาวะวิกฤต และนกัศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นกัศึกษาปกติคือนกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
  12.2 นกัศึกษาในภาวะวิกฤตคือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้คะแนนระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
  12.3 นกัศึกษาในภาวะรอพินิจคือนกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า
2.00 โดยใหจ้  าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจดงัน้ี 
   12.2.1 นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว้และได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษาปกติท่ีไดแ้ตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี1 
   12.2.2 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.70  แต่ไม่ถึง  2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
   12.2.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี  2 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง  2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไปจะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
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 ขอ้ 13 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวิชา 
  13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณา
อนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   13.1.1 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิาตอ้งได้ศึกษาอยูใ่น
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติทั้งน้ีไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีลา
พกัหรือถูกใหพ้กั 
   13.1.2 การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษายา้ยเขา้ศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
  13.2 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ยา้ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิมให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมโดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บอนุมติัให้
ยา้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา 
 13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ 
รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากนักับ
รายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ให่มีหลกัเกณฑต์ามในขอ้ 14.6 
   
 ขอ้ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
  14.1 ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัไดอี้กอาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาตอ้งด าเนินการขอ
เทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวชิาโดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่าง 
ประเทศตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
  14.4 รายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
  14.5 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
อีกเวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต ่ากว่า 
มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้นซ ้ า
อีกไดแ้ละใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 



65 
  

  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้งโดย
มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
   14.6.1 รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้จะต้องมีเน้ือหาวิชาอยู่ใน
ระดบัเดียวกนัและมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษาตาม 
ท่ีภาควชิาก าหนดโดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในส่ีของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบ 
การณ์เป็นหลกั 
   14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
และเกณฑก์ารตดัสินใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4 ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าจึง
จะให้จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็นระดบัคะแนนและไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7.5 การบนัทึกผลการเรียนให้บนัทึกตามวธีิการประเมินดงัน้ี 
    14.7.5.1 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก CS (credits 
from standardized test) 
    14.7.5.2 ถา้ได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
ใหบ้นัทึก CE (credits from exam) 
    14.7.5.3 ถา้ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานอ่ืนใหบ้นัทึก CT (credits from training) 
    14.7.5.4 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บนัทึก CP 
(credits from portfolio) 
   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรและตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
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 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
  15.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ี
นกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษาและอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   15.2.2 มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้ 14.6 คิดเป็นหน่วยกิต 
ตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิตและตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอนไม่ต ่า
กวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3 การสมคัรขอโอนยา้ยให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 2 เดือนก่อนก าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษาพร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่งใบแสดงผล
การศึกษาและค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 
 ขอ้ 16 การลา 
  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วนัในระหวา่งเปิดภาคการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบถา้เกิน 7 วนัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีโดยผา่นอาจารยท่ี์
ปรึกษาส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อนซ่ึง
อาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทนหรือยกเวน้ได ้
   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเขา้สอบไล่ไดน้กัศึกษา
ตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไปหลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเวน้แต่จะมีเหตุผลอนั
สมควรคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผ่อนผนัดงักล่าวโดยอาจอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์  I 
หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษโดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W หรือไม่อนุมติัการขอ
ผอ่นผนัโดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
  16.2 การลาพกัการศึกษา  
   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษาและถา้ไดล้งทะเบียน
ไปแลว้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพกัการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนังสือ
รับรองของผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาการลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพกัการศึกษาจะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
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   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยันกัศึกษาจะ
ลาพกัการศึกษาไม่ไดเ้วน้แต่กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการและหรือ
ไดรั้บทุนต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
   16.2.5 การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ตามความในขอ้ 16.2.3 และ
ขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัให้ลาพกัตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อน
แลว้ 
  16.3 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วยนกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรอง
แพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
  16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ งข้ึน
วนิิจฉยัวา่ป่วยและคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็นอนัตราย
ต่อผูอ่ื้นคณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
  16.5 การลาออก    นักศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผูป้กครองผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีผู ้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหน้ีสินกับ
มหาวทิยาลยั 
   
 ขอ้ 17 การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
  17.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆครบถ้วนตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญาโดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลกัษณ์ I หรือ R คา้งอยู่
ทั้งน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนักศึกษาจะตอ้งผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 
   17.1.2 ยงัมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม     
ไม่ต ่ากวา่ 2.00 หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจะตอ้งศึกษาอยูใ่มหาวิทยาลยัสงขลา
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 
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    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
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
    ทั้งน้ี ใหย้กเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บกการเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิา 
   17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยัท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
   17.1.5 ได้ป ฏิบั ติต ามระเบี ยบ ต่ างๆ  ครบถ้วนและไม่ มีห น้ี สินใดๆ ต่อ
มหาวทิยาลยั 
   17.1.6 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหน่ึงต้องมี
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 ในรายวชิาใดๆ 
   17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกันตามแผนการศึกษา
ของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.3.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
   17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไปแต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตร
สาขาวชิานั้น 
   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใดๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
  17.4 มหาวิทยาลยัจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
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  17.5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบติัครบถ้วนตามความในขอ้ 17.1 แต่ประสงค์จะขอ
เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไปโดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีกอธิการบดีโดยการเสนอ
ของคณะกรรมการประจ าคณะอาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต
สะสมได ้

 
 ขอ้ 18 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
  18.1 นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าอาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวชิาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได ้
  18.2 การรับเขา้ศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอ
เขา้ศึกษาและอธิการบดี 
  18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
   18.3.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาจะไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนโดยรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและรับโอนให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมและให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
   18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมเวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมต ่า กวา่
มาตรฐานคณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมซ ้ า อีก
ไดแ้ละใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรม 
การประจ าคณะโดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้14.6 
 
 ขอ้ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
  19.1 นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกนัได ้
  19.2 รายละเอียดต่างๆใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 20 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  20.1 ตายหรือลาออก 
  20.2 ถูกใหอ้อกหรือไล่ออกเน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
  20.3 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรั้บ
การอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 



70 
  

  20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวทิยาลยัทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.5 ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยัทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.6 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
  20.7 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจาก ไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
  20.8 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
  20.9 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี3 
  20.10 ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัท่ีได้ก าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีรับโอนใหน้บัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
  20.11 ไดรั้บการอนุมติัปริญญา  
  20.12 ไดรั้บการวินิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวา่ป่วยจนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้นทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 ขอ้ 21 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ีในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใดๆท่ีมิไดก้ าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ีหรือก าหนดไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผอ่นผนัขอ้ก าหนดในระเบียบน้ีเป็น
กรณีพิเศษเพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้
อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสั่งการและปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควรและให้ถือเป็นท่ีสุดแลว้รายงานให้สภา
มหาวทิยาลยัทราบ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 พฤษภาคม  2552 
 
           (ลงนาม)                 เกษม    สุวรรณกุล 
     (ศาสตราจารยเ์กษม   สุวรรณกุล) 
     นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

 
640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
 (Healthy Body and Mind)  
 สุขภาวะแบบองคร์วม  การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional quotient 
and aesthetics 
 
877-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
 (Co-Curricular Activities I) 
 การท ากิจกรรมกลุ่มเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ   
 Group activities integrating body of knowledge emphasizing the activities for the benefits of 
society and mankind; cultivating morals, ethics and public mind  
 
895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4)
 (Communication Skills) 

ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการคน้ควา้และการอา้งอิง วจันภาษาและอวจันภาษากบัการส่ือสาร 
การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  มุ่งเนน้ทกัษะการพูดและการน าเสนอ 
 Information resources; searching methods and documentation; verbal and nonverbal language 
in communication; Thai usage in communication focusing on speaking and presentation skills 
 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 
 (Wisdom of Living) 

การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวถีิไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
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ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

Thinking; life  administration  and management in accordance with changes in Thai and  
global society;  blending Thai way of life with multicultural way of living; public mind and environmental 
conservation; living in the society happily based on morality, ethics and sufficiency economy  
 
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
 (ASEAN Studies) 

ประวติัและการพฒันาการของปรชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับเตรียมตวั
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; adaptation 
and preparation towards the joining of ASEAN 
 
895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง 3(3-0-6) 
 (Introduction to Political Science and Government) 

ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
โดยยอ่ 

Scope and method in political science; political process; government; parliamentary system; 
political parties; interest groups and significant political ideology; brief international polities 

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

มนุษยก์บัสังคมและวฒันธรรม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัทางสังคม สิทธิมนุษยชน  
การเปล่ียนแปลงทางสังคม โลกาภิวตัน์ และผลกระทบต่อสังคมไทย 

Man in culture and society; social organization; social institutions; human rights; social 
changes; globalization and its impact on Thai society 
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895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 
 (Life Aesthetics) 

สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิตท่ีมีความสุข การจัดการความเครียด การสร้างก าลังใจ 
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุนทรยศาสตร์ทางภาษา การพฒันาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแล
สุขภาพกายและจิต คุณค่าของทศันศิลป์ ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฎศิลป์ ความเขา้ใจวฒนธรรมประเพณี 
และมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล 
 Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting emotional 
maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; nurturing physical and mental 
health; value of visual art; appreciation of music and performing art; understanding Thai and international 
cultures, traditions, and social etiquettes  
 
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 
 
895-202 ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
 (Demography) 

ความหมายและทฤษฎี องค์ประกอบของประชากร ข้อมูลประชากร การวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์ การเปล่ียนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน นโยบายประชากร ผลสืบเน่ือง
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากร 

Definitions and theories; population composition; population data; demographic analysis, 
population situation and population change; fertility; mortality; migration; population policies; 
consequences of population changes 

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

ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ปัจจยัทาง
ชีวภาพและส่ิงแวดล้อม พฒันาการมนุษย ์แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวปั์ญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
สุขภาพจิตและการปรับตวั การประยกุตใ์ชจิ้ตวทิยาในประจ าวนั 
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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 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6)  
 (Critical Thinking) 

ศึกษาถึงลักษณะ และกระบวนการแห่งความคิด การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใน 
การอธิบายปัญหา หลกัการใชภ้าษาไทย การวจิารณ์และใหเ้หตุผล ชั้นของการอา้งเหตุผลในทางตรรกศาสตร์ 
ความสอดคลอ้งของเหตุผล และการใชห้ลกัตรรกศาสตร์ในการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 

A 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 

 
895-212 ปัญหาสังคม 3(3-0-6)  
 (Social Problem) 

ความหมาย ลกัษณะและสาเหตุของปัญหาสังคม การป้องกนัและแก้ไขปัญหา ปัญหาสังคม
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก 

Definition, characteristic and cause of social problem at individual, family, community, 
nation and world level 

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

ประวติัความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ การน าจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกบุคคล การจูงใจในการท างาน ทัศนคติและความพึงพอใจในการท างาน 
กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้ า การส่ือสาร การบริหารความขดัแยง้ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

History of industrial psychology; human behavior in organization; application of  psychology 
in personnel selection; work motivation; attitudes and job satisfaction; group process; leadership; 
communication; conflict  management and working condition 
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895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6)  
 (Migration and Urbanization) 

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 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6)  
 (Organizational Psychology) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และองค์การ แรงจูงใจ และสมมุติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของ
มนุษย ์ความเป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์ารโครงสร้างขององคก์าร 
และการเปล่ียนแปลง การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

The relationship between the individual and the organization; human motivation and 
assumptions on human nature; leadership and participation; groups and group behaviors in  the 
organization; organizational structure and dynamics; an increase organizational effectiveness 
 
895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6)  
 (Local History Southern Thailand) 

ความเป็นมา และความเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินใน 14 จงัหวดัภาคใตข้องไทยในระยะแรกเร่ิม 
(การก่อตวัเป็นชุมชน) จนถึงสมยัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.2488) ในลกัษณะของการให้ความส าคญั
ต่อพฒันาการและความเปล่ียนแปลงของชุมชนแต่ละทอ้งถ่ิน ในแนวปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัทอ้งถ่ิน 
ทอ้งถ่ินกบัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

Background and development of the local history of Thailand in 14 Southern provinces the 
beginning of community until the end of World War II (1945 AD.); the evolution and development with 
emphasis on the relationship between locality and locality, and between locality and central Thailand, and 
between locality and Southeast Asian region 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาภาษา 
 

890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 (Fundamental  English  Listening and Speaking) 

พฒันาทกัษะการฟังและพูดในหัวข้อท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและ
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 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental  English  Reading and Writing)  

พัฒนาทักษะการอ่าน เพิ่มพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทของบทท่ี
หลากหลาย พฒันาทกัษะการเขียนระดบัขอ้ความสั้นๆ 

Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through                  
a varietyof text types; developing short paragraph writing skills 
 
890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐานหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 

 เง่ือนไข: ใหสิ้ทธินกัศึกษาปีสุดทา้ยก่อน 
การฝึกทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการพบปะและทกัทาย การแลกเปล่ียนข่าวสารและ

ขอ้มูล การบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ส่ิงของ และสถานท่ี การรายงาน การพูดถึงความทรงจ า และ
ความหลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ท าตาม การตรวจสอบความเขา้ใจ การขอใหพู้ดซ ้ า 
การให้ค  าชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความตอ้งการ
และความปรารถนา การสัญญาและบอกความตั้ งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การกล่าวขอบคุณ และ 
การอนุญาต ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการส่ือสารขา้มภาษาและวฒันธรรม 

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; 



77 
  

promises and intentions; offering help; gratitude and appreciation; and permission; the cross-cultural issues 
of these conversation skills and topics will also be discussed 
 
890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5)  
 (Consolidating Listening and Speaking Skills in English)  

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเน้นส านวนท่ีใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวนั การฟัง

โฆษณาทางโทรทศัน์ ภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
 Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in daily-life 
conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies and news reports, as well as 
expressing opinions  
 
890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
 (Introduction to English Writing)  

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเขียนยอ่หนา้สั้นๆ เชิงเล่าเร่ือง บรรยายและ

อธิบายโดยใชห้ลกัไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีเหมาะสม เนน้การเรียบเรียงความ
คิด และการเขียนอยา่งเป็นระบบ 
 Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, expository 
paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and punctuations, emphasizing ideas 
and writing process  
  
890-233 ภาษาองักฤษทางการเกษตร 3(3-0-6)  
 (English for Agriculture)  

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 
 เน้นหนักไปทางภาษาองักฤษเฉพาะด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/วาริชศาสตร์ ฯลฯ  

รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ฝึกทกัษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการ
จดบนัทึกย่อ  เน้นการอ่านแบบมีวิจารณญาณ (critical reading) เทคนิคการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์  
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การเดาความหมายศพัท์ท่ีไม่เคยพบหรือไม่คุน้เคย  การอ่านและบรรยายกราฟต่างๆ  การเขียนรายงานทาง
วทิยาศาสตร์  และการเขียนสรุปบทความต่างๆ 
 English in specific area: Agriculture/ Agro-Industry/ Aquatic science, etc. including related 
science and technology; reading, writing, listening, speaking and note-taking skills; critical reading; 
techniques of reading scientific texts; guessing unknown/ unfamiliar words; reading and describing graphs; 
scientific report writing; summarizing  
 
890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (English for Business) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐานหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ เน้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4  ทกัษะ (อ่าน ฟัง เขียน 
พูด) เน้นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อธุรกิจ นบัตั้งแต่การพบปะผูค้นในวงการธุรกิจ การนดัหมาย การเจรจาและ
ต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของธุรกิจ การน าชมสถานท่ีท างาน และการเสนอ
รายงานทางธุรกิจ 

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 
 
890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6)  
 (English in the Workplace) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน และ  
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐานหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 

 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. 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 
315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6)  
 (Science, Technology and Society) 
 ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 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 
 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  3(3-0-6)  
 (General Natural Resources and Environment) 
 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของระบบนิเวศ ความส าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบและปัญหาท่ี
เกิดข้ึน การก าหนดนโยบาย และแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเชิงบูรณาการ 
 Definition of natural resources and environment; ecosystem components; significance of 
natural resources and environment on socio-economic development; impacts and problems; policy 
formulation; and guideline for integrated management of natural resources and environment 
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หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาแกน 
 
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
 (General Mathematics I) 
 ฟังก์ชันและกราฟ อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต์ 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 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
 (General Mathematics II) 
 ล าดับและอนุกรม ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับท่ีสอง สมการ  
เชิงผลต่างและการประยกุต ์ปริพนัธ์สองชั้น 
 Sequences and series; systems of linear equations; second order ordinary differential 
equations; linear difference equations and applications; double integrals 
  
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3)
 (Computer Applications for Statistical Research) 
 การรวบรวมขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล สร้างแฟ้มขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลท่ีได้
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 Data collection; data preparation; creating data file; data analysis and interpretation 
 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Principles of Business Management) 
 ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าท่ีและบทบาทของผู ้บ ริหารการจัดการให้ ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคมการจูงใจ การส่ือสาร และ 
การตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีแนะพฤติกรรมองค์กร  
การท างานเป็นทีม ความเป็นผูน้ า และการควบคุม  
 Characteristics of business organization; manger’s role and duties; effective management for 
business firms; corporate social responsibility; motivation process focusing on planning, organizing, 
leading, organizational behavior, teamwork, leadership, and controlling 
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461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบญัชีประโยชน์ของข้อมูลทางบญัชี แม่บทการบญัชี
หลกัการและวิธีการบนัทึกตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภท การจัดท างบทดลอง การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี การจดัท ากระดาษท าการ           
งบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขายสินคา้ และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; accounting 
framework; principles and methods of double-entry accounting; transaction recording in general journal 
posting; adjusting and closing entries, trial balance; worksheet preparation; financial statements of service, 
merchandising and manufacturing businesses; value added tax system 
 
510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 
 (Principles of Crop Production) 
 หลักการเพาะปลูกพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติ รักษา               
การอนุรักษพ์ืชและปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 General principles of crop production; plant and environment relationship; crop maintenance, 
crop conservation and socio-economics related crop production 

 
515-111 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Animal Husbandry) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ประวติัการเล้ียงสัตว ์และความส าคญัทางเศรษฐกิจของการเล้ียงสัตว ์พื้นฐานสรีรวทิยาของการ
ยอ่ยอาหาร การสืบพนัธ์ุ การสร้างนม และการเจริญเติบโต พนัธุกรรมและการปรับปรุงพนัธ์ุ พื้นฐานโภชนะ 
และการใหอ้าหารสัตว ์ การผลิตสัตวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองและสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 
 History of animal domestication, the aspects of animal production that are economic 
importance to livestock industry; introduction to physiology of digestion, growth and development, 
reproduction and lactation of farm animals; genetics and livestock improvement; animal nutrition and 
feeding; the principle of non-ruminant and ruminant animal production 
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530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2(2-0-4) 
 (Principles of Aquaculture) 
 นิยามและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า นิเวศวิทยาของบ่อ
ปลา การสร้างบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า การเลือกชนิดสัตวน์ ้ าและการจดัการท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ 
การจดัการน ้า ลูกพนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหารสัตวน์ ้า โรคและพยาธิสัตวน์ ้า 
 Definition and importance of aquaculture; aquaculture system; ecology of fish pond; fish 
pond construction; selection of aquatic animals for culture; important management in aquaculture such as 
water quality, seed, feed, diseases and parasites  
 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
 (Law of Economic Activities) 
 ความหมาย ความเป็นมา และบ่อเกิดกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิจ  
หลกักฎหมายว่าดว้ยนิติกรรมสัญญาซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญาซ้ือขายแบบ
เครดิต บตัรเครดิต ตลอดจนปัญหากฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
กฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และปัญหาเก่ียวกบัการรับผิดทางผลิตภณัฑ์ โดยศึกษากรอบการ
คุม้ครอง การเยียวยาต่อสาธารณชนและผูเ้สียหาย ตลอดจนปัญหาอ่ืนๆ อนัเกิดจากการบงัคบัใช้กฎหมาย
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นการผลิตและการคา้ 
 Meaning, historical background and sources of law; relationships between law and economy; 
legal principles of sales contracts, hiring, leasing; consumer protection in sales contracts, credit 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 public and the damaged, and 
other problems arising from enforcement of law controlling economic activities in production and trade 
 
877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)   
 (Principles of Microeconomics I)  

หลกัและวธีิคิดของวชิาเศรษฐศาสตร์ การท างานของกระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงค์
และอุปทานในระดบัตลาดและความยืดหยุน่ ปัจจยัท่ีกระทบอุปสงคอุ์ปทาน ผลการแทรกแซงของนโยบาย
รัฐบาลต่อการแข่งขนัและสวสัดิการ เสถียรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีหน่วยการ
ผลิตและพฤติกรรมผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การวเิคราะห์ตน้ทุน รายไดร้ะยะสั้นและ
ระยะยาว ตลาดปัจจยัการผลิต กระบวนวิชาน้ีเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัดว้ยขอ้มูลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อตวัอยา่งเชิงประจกัษ ์
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Principles of economics and the way of economic thinking; the market process and price 
mechanism; market demand, market supply, elasticity and implications; factors affecting changes in  
supply and demand; effects of government policy on market competition and welfare; concept of public 
economics  micro-instability, inequality and externality; theory of the firm and producer behavior in 
competitive and monopoly markets; analyses of short-and long-run cost and revenue;  input market; the 
course emphasizes on the practical link between theory and current economic reality focusing on ASEAN 
data for empirical examples 
 
877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 
 (Principles of Macroeconomics I) 

แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค องคป์ระกอบของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาติและการ
วดัตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค (รายได้ประชาชาติ ระดับราคา ดัชนีราคา) การผลิตการจ้างงานและ
ตลาดแรงงาน การบริโภค การออมและการลงทุน และสมการเชิงประจกัษ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุ
ปัจจยั  ตลาดการเงิน สถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย กองทุนการเงินและระบบธนาคาร  แบบจ าลอง  IS-LM 
แบบจ าลองอุปสงคแ์ละอุปทานรวมเบ้ืองตน้ วฎัจกัรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการวา่งงาน  นโยบายการเงินและ
ธนาคารกลางนโยบายการคลงัของรัฐบาล ประเด็นวิกฤติเศรษฐกิจประเทศในอาเซียน อเมริกาและยุโรป
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจในโลก  
 Introduction to macroeconomics; elements of GDP and measurement; production; 
employment and labor market; consumption, saving and investment and empirical functions; economic 
growth and its causes; financial market, moneys institutions, interest rates, loanable funds;  money and 
banking  system; introduction to IS-LM model and aggregate demand-aggregate supply model;   business 
cycle, inflation and unemployment; monetary policy and central bank; government  fiscal policies; issues 
in economic crisis in ASEAN, America and Europe;  global economic imbalances 
 
877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Microeconomics II)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ทฤษฎีผูบ้ริโภคและอุปสงค์ของผูบ้ริโภค อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกบัความ
ตอ้งการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน การผลิตเพื่อก าไรสูงสุดและแนวคิดการผลิต
เพื่อประโยชน์สุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมการอุปสงค์ อุปทาน สมการการ
ผลิต สมการต้นทุนสมการก าไรเชิงประจกัษ์ ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ 
แนวคิดการจดัองคก์รอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาดตลาดผูซ้ื้อ/ผูข้ายนอ้ยราย 
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ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  ทฤษฎีเกมส์ดุลยภาพทัว่ไป  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับ
เศรษฐกิจภาคเกษตร 

Consumer theory and consumer demand; consumer's utility versus consumer's need along the 
concept of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); production theory and cost; profit maximization in 
comparison with SEP benefit; empirical analyses and applications of demand and supply functions, 
production, cost and profit functions; technical efficiency and economic efficiency; concept of industrial 
organization and firm's behavior in monopoly, oligopoly/oligopsony, monopolistic competition and perfect 
competition environment; game theory;  general equilibrium; practical applications of theories to 
agricultural economic sector 
 
877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)   
 (Principles of Macroeconomics II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

เศรษฐกิจมหภาค และ ประเด็นการวดัตวัแปรประเด็นเศรษฐกิจมหภาคระยะสั้นและระยะยาว
ผลิตภาพ ผลผลิต และการจ้างงาน (ตลาดแรงงาน)  การบริโภค การออม และการลงทุน (ตลาดสินค้า) 
การเงินและราคา (ตลาดสินทรัพย)์ แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและตวัทวีคูณ การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะสั้ นและระยะยาว แบบจ าลอง IS-LM และอุปสงค์รวม-อุปทานรวม ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจ       
มหภาคต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจเปิดโดยเน้นในอาเซียน (การ
ไหลของสินคา้ ทุน  แรงงาน และความรู้) การคา้ระหวา่งประเทศ การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน สาธิตการใช้
ทฤษฎีเชิงประจกัษ์ด้วยแบบจ าลองเศรษฐมิติ และใช้แบบจ าลอง CGE อย่างง่ายเพื่อแสดงความเช่ือมโยง
ระหวา่งภาคเศรษฐกิจต่างๆ (เนน้กบัภาคเกษตร) 

Intermediate course in macroeconomics; Macroeconomy and issues of measurement; short-
run and long-run economic issues; productivity, output, and employment (labour market); consumption, 
saving, and investment (goods market); money and prices (asset market); macroeconomic model and 
expenditure multipliers; short and long-run economic growth; the IS/LM and AD/AS models; 
macroeconomic policy impact on the overall economic system and agricultural sector in particular; open 
economy with the focus on ASEAN (flow of goods, capital labor  and knowhow), international trade; 
exchange rates determination; empirical illustrations using econometric models; and simplified CGE 
model illustration of inter-linkage among economic sectors (highlight on agricultural sector) 
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877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6)   
 (Mathematics for Agricultural Economics) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 และ 322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 หลักและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและวิเคราะห์ทาง เศรษฐศาสตร์เกษตร
แบบจ าลองท่ีเป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรงในทางเศรษฐศาสตร์ การหาค่าท่ีเหมาะสมของสมการการผลิต 
สมการรายได้ สมการต้นทุน และสมการก าไร เมทริกซ์และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ตารางปัจจยั-
ผลผลิต 
 Principles and applications of mathematics in proving and agricultural economic analysis; 
linear and non-linear economic models; optimization of production, income, cost and profit functions; 
matrices and their applications; input-output table analysis 
 
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6)   
 (Statistics for Agricultural Economics) 
 หลกัและวิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การแจกแจงและความน่าจะ
เป็นของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่างสถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้
พารามิเตอร์ สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตวัแปร การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประยกุตท์างสถิติ  
 Principles and applications of statistics in agricultural economic analysis; sampling 
distribution and probability; sampling theory; descriptive statistics; estimation; hypothesis testing; 
parametric and nonparametric statistics; independence test; correlation analysis; regression analysis; using 
application software 
 
877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร 2(2-0-4) 
 (Land Resource Management for Agriculture) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ 
 แนวคิดเก่ียวกบัท่ีดินและท่ีดินเพื่อการเกษตร  สถานการณ์การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่ีดินและผลิตภาพท่ีดิน ผลกระทบต่อภาคเกษตร ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ความ
จ าเป็นในการเพิ่มผลิตภาพท่ีดิน การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
 Concepts of land and land for agriculture; situation of land for agriculture; problems related 
to land and land productivity and impacts on agricultural sector; land capablitlity; importance of improving 
land productivity; soil and fertilizer management for sustainable increase in agricultural production  
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หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพบังคบั 
 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)   
 (Introduction to Agricultural Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ

การเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใตข้องประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด ธนกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร การคา้ระหว่างประเทศ 
นโยบายการเกษตร มายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยืนและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development in 
ASEAN countries especially in southern Thailand;  natural resources and environment releted to 
agriculture; economic theory in production, marketing, agricultural finance, agribusiness, international 
trade,  government agricultural policies; myth in agricultural economics; concept of sustainable agriculture 
and the Sufficiency Economy Philosophy 
 
877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6)   
 (Farm Business Management) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ลกัษณะและปัญหาในการท าธุรกิจฟาร์ม หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการธุรกิจฟาร์ม 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการธุรกิจฟาร์ม การวางแผนและจดัท างบประมาณ
ฟาร์ม การควบคุมและประเมินผลธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม
ระบบการจดัการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การบริหารธุรกิจสมยัใหม่และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มในภาคใต ้
 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; modern 
business management and applications of the Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business 
success; case study of business farm in southern Thailand 
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877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6)   
 (Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  ลกัษณะ
ของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการก าหนดราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวิเคราะห์    
เชิงประจกัษ ์ หนา้ท่ีการตลาด ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด สถาบนัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 Definition and principles of marketing, agricultural marketing; uniqueness of agricultural 
commodities; supply and demand of agricultural commodities; roles of demand and supply to change in 
price; market structure, agricultural price determination; price variation and empirical analysis; marketing 
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; agricultural futures market; roles of 
government and private sectors in agricultural commodity marketing and prices  
 
877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 3(2-2-5) 

เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร  
 (Application of Information Technology for Agricultural Economics and Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์กบังานด้านการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร การใช้กระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร การน าผลการวเิคราะห์ไปใชเ้พื่อการตดัสินใจดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Fundamental of using application software for agriculture and agribusiness; using worksheet 
for agricultural and agribusiness data processing and analysis; using their results for agriculture and 
agribusiness decision making 
 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)   
 (Agricultural Production Economics and Agro-industry) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเส่ียงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีต้นทุนและ 
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การผลิตเม่ือมีเวลามาเก่ียวขอ้ง การวางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปประยกุต ์
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 Situation of agricultural production and agro-industries; economic theory applied in the 
agricultural production and agro-industries; risk and uncertainty; cost theory and cost return analysis; time 
elements in productions using application software for production planning  
 
877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6)   
 (Introduction to Econometrics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และ  
877-216 สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค์ และวิธีการวิจัยทางเศรษฐมิติ หลักการและวิธีการวดั
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการปัญหา  
การทดสอบและการแกปั้ญหาสมการถดถอยก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา แบบจ าลอง
เศรษฐมิติประยกุตท์างเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Definition, scope and objectives and methodology of econometric research; principles and 
causal relationships of economic variables; regression models and estimation techniques; problems in 
ordinary least square (OLS) estimation; problem testing procedures and solutions; time series analysis; 
empirical econometric models in agricultural economics 
 
877-327 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6)   
 (Natural Resource and Environmental Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป และ  
877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากร มลพิษ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ มุมมองเก่ียวกบัความสามารถของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดล้อมอย่างย ั่งยืน  กรณี ศึกษ าบ ริบทภาคใต้ของไทย บัญ ชีรายได้ประชาชาติ ท่ี ค านึ งถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 Importance of natural resources and environment; problems of resource degradation, 
pollution, global warming and impacts; crucial views of resource and environment capability; 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 
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877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Finances) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและขอบเขตของการเงินภาคเกษตร ทุนและความส าคญัของทุนทางการเกษตร 
ทฤษฎีการจดัการทางการเงินและการจดัการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวเิคราะห์งบการเงิน การวเิคราะห์
การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตรและธุรกิจเกษตร องคก์รการเงินชุมชน หลกัการวิเคราะห์สินเช่ือและ
กรณีศึกษา จรรยาบรรณทางธุรกิจการเงิน 
 Definition and scope of agricultural finance; capital and importance of capital in agriculture; 
theory of financial management and management by the way of Sufficiency Economy Philosophy; 
financial statement analysis; investment analysis; sources of agricultural and agribusiness credit; 
community-based microfinance; principles of credit analysis and case study; ethic in financial business 
 
877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
 (Research Methods in Agricultural Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-216 สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัขอบเขตงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ขั้นตอนการวิจยั การพฒันา
ขอ้เสนอโครงการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แหล่งทุนในการท าวจิยัจรรยาบรรณในการวจิยั 
 Research concepts; scopes of research in agricultural economics; research processes; 
development of research proposal; research tools; sources of research funds; research ethics 
 
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคีในโลก เศรษฐกิจการเกษตร
ของชาติต่างๆ ในอาเซียน ประโยชน์ โอกาส ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ใชต้วัอยา่งกรณีศึกษา 
 Thai  agricultural economy; regional economic integrations; agricultural economy of ASEAN 
countries; benefits, opportunities and threats on the Thai agricultural sector; strategies for the Thai 
agricultural development; case study 
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877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Project Analysis) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ  
 877-328 ธนกิจเกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ แนวคิดวา่ดว้ยการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การตีค่าตน้ทุน
และผลตอบแทนของโครงการ ตวัช้ีวดัต่างๆในการพิจารณาโครงการทั้งท่ีค  านึงถึงเวลาและไม่ค  านึงถึงเวลา
การวิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ  การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ จริยธรรมของการวเิคราะห์โครงการ 
 Definition and features of project; project planning, cost and benefits concepts of project;  
financial and economic analysis concepts; valuing of project cost and benefits; discounting and  
non-discounting criteria; analysis with and without project; financial project analysis and sensitivity 
analysis; ethics in project analysis 
 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
 (Seminar in Agricultural Economics) 
 การจดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอโครงการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Preparation of research proposal in agricultural economics and presentation 
  
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
 (Research Project in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 การวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและการน าเสนอ
ผลการวจิยั   
 Conducting agricultural economic research under supervision of an advisor and presentation 
of research results 
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หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชใ้นระดบับุคคล ชุมชน 
องคก์รธุรกิจเอกชน และระดบัประเทศ  กรณีศึกษาในพื้นท่ี 
 Structure of Thai economy; evolution; definition and importance of the Sufficiency Economy 
Philosophy; related economic theories; the Sufficiency Economy Philosophy; applications to individual, 
community, private business organization and the country development; case study in selected areas 
 
877- 342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า                                                             3(3-0-6) 
 (Aquaculture Economics)  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และ  
 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคัญของการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบักิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การวิเคราะห์
กิจการเพื่อประเมินผลส าเร็จ หลกัการตดัสินใจในการจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในภาคใต ้การจดัการการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและส่ิงแวดล้อม ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในภาคใต ้กรณีศึกษา
เศรษฐกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 Roles and importance of aquaculture to ASEAN countries; related economics theory; 
planning and decision making in aquaculture enterprises; enterprise analysis; principles of decision making 
in aquaculture management in southern Thailand; aquaculture management and the environment; 
aquaculture problems and policies in southern Thailand, case study in aquaculture economy 
 
877-343 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 3 (3-0-6) 
 (Agricultural Inputs Marketing) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัและชนิดของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน การไหลของปัจจยั 
การผลิตทางการเกษตรระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างตลาด การแข่งขนั และการก าหนดราคา 
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องคก์ารตลาด พฤติกรรมผูซ้ื้อ การจดัการทางการตลาดธุรกิจปัจจยัการผลิต ปัญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เนน้กรณีศึกษาการตลาดปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ และอาหารสัตว ์
 Importance and types of agricultural inputs, demand, supply; flow of agricultural inputs 
among ASEAN countries; market structure; competition and price determination; market organizations; 
buyer behavior; marketing management of agricultural inputs business; problems related policies; case 
study oriented in fertilizer, seed and feed marketing 
 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Economy) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พฒันาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภณัฑ์ของไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลไกการแก้ปัญหายางพารา องค์กรท่ี เก่ียวข้อง  
ทิศทางการพฒันายางพาราของประเทศไทย 
 Social and economic importance of rubber to Thailand and the world; Thai and world 
development of production and marketing rubber and rubber product; rubber production and marketing; 
rubber industry and products; policy and rubber problems solving mechanism; related organizations, the 
future development of rubber industry in Thailand   
 
877-445 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3(3-0-6) 
 (Oil Palm Economy) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 พฒันาการและความส าคญัของปาล์มน ้ ามนั สถานการณ์ปาล์มน ้ ามนัน ้ ามนัปาล์มของโลกและ
ของไทย การแข่งขันของผู ้ผลิตปาล์มน ้ ามันในอาเซียน การผลิตและการตลาดปาล์มน ้ ามันของไทย 
อุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ์ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปาล์มน ้ ามนั นโยบายของรัฐและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ของไทย 
 Development and importance of oil palm; global and Thai situation of oil palm and palm oil; 
competition among ASEAN countries; oil palm production and marketing in Thailand; palm oil industries 
and products; business in oil palm supply chain; government policy and related organizations; future 
development of oil palm and palm oil industry in Thailand   
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877-446 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Economics of Agricultural Development) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ 
 การพฒันาและผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ บทบาท
และความส าคญัของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พลวตัของการพฒันาการเกษตรและปัญหาจากการพฒันา สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ี
มีผลต่อการพฒันาภาคเกษตร การวางแผนพฒันาการเกษตร การวิจยัและพฒันาการเกษตรอย่างย ัง่ยืน ดชันี      
ช้ีวดัการพฒันาการเกษตรเพื่อความย ัง่ยนื 
 Definition and importance of agricultural development on economic and social development; 
economic development theory; roles and significant of agriculture; relationship between agricultural and 
industrial development; dynamics of agricultural development and related problems; internal and external 
environment affecting agricultural development; agricultural development planning; sustainable 
agricultural research and development; sustainable agricultural development indicators  
 
877-447 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร และ  
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 บทน าว่าด้วยนโยบายเกษตร ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ภาคเกษตรในโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย ปัญหาและมูลเหตุของความยากจนและหน้ีสินของเกษตรกร นโยบายเกษตรด้านการผลิต 
การตลาด และการคา้ระหวา่งประเทศ เขตการคา้เสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระบวนการก าหนด
นโยบายเกษตรไทย ปัญหาของการวางนโยบายเกษตรไทย 
 Introduction to agricultural policy; related economic theory; agricultural sector in Thai 
economic structures; problems and causes of poverty and debt of the Thai farmers; agricultural policy in 
production, marketing and international trade; free trade area and ASEAN Economic Community; Thai 
agricultural policy process; problems in Thai agriculture policy planning   
 
877-448 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1-3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agricultural Economics) 
 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current issues in agricultural economics 
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หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่ 2  ธุรกจิเกษตร 

 
877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้   
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ประเภทธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร ระบบ
ธุรกิจยาง ระบบธุรกิจปาล์มน ้ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจดัการองคก์ร
และทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการ 
การเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมทางเทคโนโลย ีการส่ือสารทางธุรกิจ 
 Definition and evolution of agribusiness; types of agribusiness; agribusiness systems; rubber, 
oil palm, seafood and Halal food business system; business environment; analysis of business 
environmental factors on agribusiness system performances; organizational human resource management; 
business behavior; supply chain analysis and logistics;  technology innovation management; business 
communication 
 
877-350 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเกษตร 3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior on Agri-food) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ และ 
877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

 ความส าคญัของอาหารเกษตร ความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีผูบ้ริโภค 
ปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์และพฤติกรรมผู ้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กฎระเบียบและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารเกษตร กรณีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร
เกษตร 
 Importance of agri-food; importance of consumer behavior study; consumer theory; 
determinants of demand and consumer behavior; consumer buying process; analyzing consumer behavior; 
regulations and institutions related to agri-food; case study in agri-food consumer behavior 
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877-351 ตลาดล่วงหนา้ 3(3-0-6) 
 (Futures Market) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 แนวคิดของตลาดล่วงหนา้ บทบาท หน้าท่ีและกลไกของตลาดล่วงหนา้ การประกนัความเส่ียง
ดา้นราคาและการลงทุนในตลาดล่วงหนา้ การวเิคราะห์ราคาดว้ยวธีิปัจจยัพื้นฐานและทางเทคนิค 
 Concepts of futures market; roles, functions and mechanism of futures market; hedge against 
price fluctuate and investment in futures market; fundamental and technical price analysis 
 
877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร แนวทางในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์ การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสถานการณ์ 
การวเิคราะห์โดยใชรู้ปแบบจ าลองทางธุรกิจและการวางแผนท่ีธุรกิจ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Importances of strategic management; external and internal environment analysis; strategic 
formulation in agribusiness; guidelines for strategy implementation; strategy control, strategy modification 
based on situation; analysis using business model and strategic map; case study in agribusiness 
 
877-453 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ปรัชญาของการเป็นผูป้ระกอบการและความเป็นผูป้ระกอบการภายในองคก์ร รูปแบบการเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และตัวแบบโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอาเซียน  
การค้นหาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพฒันา การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
การพฒันาความสามารถในการส่ือสาร การพฒันาความสามารถในการประเมินโอกาสทางธุรกิจ และ 
การจดัการตามหนา้ท่ีเชิงธุรกิจ การประเมินความสามารถในการแข่งขนัโดยเนน้ธุรกิจเกษตร การสร้างสรรค์
ธุรกิจเกษตรจากเทคโนโลยชีีวภาพ การเตรียมตวัในการเร่ิมธุรกิจเกษตรใหม่ 
 Philosophy of entrepreneurship and intrapreneurship; entrepreneurship style; qualifications of 
successful entrepreneur in large, medium and small agribusiness and role models especially for ASEAN 
countries; discovering creativity and development; creative problem solving; develop effective 
communication ability; develop ability in business opportunity assessment, business plan creation and 
business functions management; creating agribusiness from biotechnology; preparing a new agribusiness 
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877-454 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
 (International Trade for Agricultural Products) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัของการคา้ระหวา่งประเทศและการคา้ชายแดนต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย แนวคิด
และทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร 
ระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อพฒันาภาคเกษตรและ
อุสาหกรรมเกษตรไทย การน าเขา้สินคา้เกษตรเพื่อเป็นวตัถุดิบ โดยเปรียบเทียบกบัการลงทุนการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบา้น วธีิการด าเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
 Importance of international trade and border trade to Thai economic development; concepts 
and international trade theory; analysis of business environment for agricultural trade; international trade 
organization; agricultural commodity trade policy for the Thai agricultural sectors and agroindustry; 
importing agricultural commodity materials versus agriculture investment in neighboring countries; 
international trade business operation 
 
877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agriculture) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความหมายและองคป์ระกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร  ปัญหาในการ
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางในการจดัการโดยเร่ิมจากการจดัหาวตัถุดิบ การบริหาร
สินคา้คงคลงั การบริหารการผลิต การจดัเก็บสินคา้ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน กรณีศึกษา 
 Definitions and components of logistics and supply chain in agriculture; problems in 
managing logistics and supply chain and management approach covering raw material procurement; 
inventory; production; storage; transportation; information technology for supply chain management; case 
study 
 
877-456 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106  หลกัการจดัการธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อธุรกิจเกษตร ปัญหาและขอ้จ ากดัของการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน การสรรหา 
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การคดัเลือก การฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ ประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การโยกยา้ย 
การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสัมพนัธ์ จริยธรรมการจดัการความขดัแยง้  
 Importance of human resource management for agribusiness; problems and constraints of 
human resource management in agribusiness; human resource management processes; human resource 
planning; recruitment; selection; training; compensation; benefits motivation; performance appraisal; 
promotion; transfer; punishment; termination; negotiation; labor relations; ethics; conflict management  
 
877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร 3(2-3-3) 
 (Agribusiness Forecasting) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  877-216  สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  

หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการพยากรณ์ธรุกิจเกษตร ลกัษณะและการจดัการขอ้มูลส าหรับการพยากรณ์ 
เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย  าของการพยากรณ์ 
การประยุกต์ใช้การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจเกษตร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ประยกุตใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์เชิงประจกัษ ์
 Importances of agribusiness forcasting; data characteristics and management for forecasting; 
quantitative and qualitative forcasting techniques; model accuracy testing; applying  forecasting techniques 
for agribusiness decision making and planning; data analysis using application software; empirical analysis 
 
877-458 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร 1-3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness) 
 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางธุรกิจเกษตร 
 Current issues in agribusiness 
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หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่ 3  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

 
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agricultural Ecological Economics) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป และ 
877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

 แนวคิดของเศรษฐศาสตร์นิเวศ สถานการณ์และปัญหาของระบบนิเวศและนิเวศการเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและนิเวศการเกษตร บัญชีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
การพฒันาการเกษตรอย่างย ัง่ยืน ผลกระทบของการผลิตและการค้าท่ีมีต่อระบบนิเวศการเกษตร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ นโยบายในการจดัการและรักษาความย ัง่ยืนของระบบนิเวศการเกษตร กรณีศึกษา
ดา้นเศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร 
 Agricultural ecology; situation and problem of ecological system and agricultural ecology; 
relationship between economic system and agricultural ecology; natural resource and environmental 
accounting; sustainable development in agriculture; impacts of production and trade on agricultural 
ecological systems; biodiversity; policy for managing and maintaining sustainability of agricultural 
ecological system; case study in agricultural ecological economics 
 
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Fishery Economy and Industry) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-211 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของการประมงต่อเศรษฐกิจของไทย  สถานการณ์การประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ใน
การจดัการทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการ
จดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน  การตลาดสินคา้ประมง  อุตสาหกรรมประมงและผลิตภณัฑ์ นโยบายของรัฐ  
ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 Importance of fishery to Thai economy; situation of fishery; concept of fishery resource 
management; fishery production; economic efficiency and sustainable fishery resources management 
policy; marketing of fish; fishery industry and product; government policy; future development of fishery 
industry in Thailand 
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877-461 เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0-6) 
                     (Land Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของท่ีดินในมิติต่างๆ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัท่ีดิน อุปสงค์และอุปทานท่ีดิน 
ท่ีดินเพื่อการเกษตร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ท่ีดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การถือครองท่ีดิน สถาบันท่ี
เก่ียวกบัท่ีดิน การปฏิรูปท่ีดิน และนโยบายท่ีดิน  
 Importances of land resource; economic theory relating to land resource; demand and supply 
of land; land for agriculture; agricultural land uses; land resource conservation; land ownership; land 
resource institution; land reform and land policy 
 
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้า 3(3-0-6) 
 (Economics of Water Resource) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัและลกัษณะของทรัพยากรน ้ า สถานการณ์ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร ปัญหาการจดัการทรัพยากรน ้ า หลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจดัการทรัพยากรน ้ าทางการเกษตร  
การใช้และการจดัสรรทรัพยากรน ้ าอย่างเหมาะสม บทบาทของสถาบนัส าหรับการจดัการทรัพยากรน ้ าใน
ภาคการเกษตร นโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าในภาคการเกษตร 
 Importance and characteristics of water resource; situations of water resource in agricultural 
and non-agricultural sectors; problems relating to water resource mangagement; economic principles of 
water resource management in agriculture; optimal use and allocation of water resource in agriculture; 
roles of institutions for water resource management in agriculture; policy related to water resource in 
agriculture   
 
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้ 3(3-0-6) 
 (Economics of Forest Resource) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
ทรัพยากรป่าไมแ้ละความส าคญั สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม ้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการ

ใช้ทรัพยากรป่าไม้ การจดัการทรัพยากรป่าไม ้ราคาไม้และผลิตภณัฑ์ สถาบนัเก่ียวกับป่าไม้ นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรป่าไม ้การพฒันาทรัพยากรป่าไม ้
 Forest resource and importance; situation of forest resource; economics theory applied to 
forest resource; forest resource management; prices of wood and forest products; institutions in forestry; 
forest resource policy; forest resource development 
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877-464 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 1-3(x-y-z) 
 (Special Topics in Resources Economics) 
 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
 Current issues in resources economics 
 
 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่4  เศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน 

 
877-365 เศรษฐศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 (Economics of Community Enterprises Development) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน  องค์กรชุมชนกบัการพฒันาวิสาหกิจชุมชน การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัและกระแสรองในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ดว้ยแนวคิดวสิาหกิจชุมชน การปฏิบติัท่ีดีและไม่ดีของวสิาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกบัวสิาหกิจชุมชน 
 Meaning of community enterprises; community organization and community enterprises 
development; application of neoclassical and outside of mainstream economic theories for community 
enterprises development; being community self-reliant with community enterprises concepts; good and 
bad practices of community enterprises; sufficiency economy and community enterprises 
 
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท 3(3-0-6) 
 (Rural Labor Economics) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
 โครงสร้างและความส าคญัของภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรในชนบท ลกัษณะและอาชีพของ
แรงงานในชนบท  ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงาน  ผลิตภาพของแรงงาน บทบาทของรัฐต่อการพฒันา
คุณภาพแรงงานในชนบท  การว่างงานและการเคล่ือนยา้ยแรงงานในชนบท การคุ้มครองทางสังคมและ
สวสัดิการต่อแรงงานในชนบท 
 Structures and importance of agricultural and non-agricultural sectors in rural area; 
characteristics and  occupations of rural labor; theory of demand and supply of  labor; labor productivity; 
role of government  towards rural labor quality improvement; unemployment  and seasonal  movement  of 
rural labor; labor social protection and welfare in rural area 
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877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน 3(3-0-6) 
  (Community Health Economics) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงคแ์ละอุปทานของบริการสุขภาพ สถานะของ
บริการสุขภาพไทย บทบาทของรัฐในระบบบริการสุขภาพและสัมฤทธิผล การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  
ในประเด็นสุขภาพ ปัญหาของระบบบริการสุขภาพของไทยและต่างประเทศ การสร้างเสริมสุขภาพ  กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพทอ้งถ่ินและการจดัการ การบริหารจดัการท่ีดีของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถ่ิน 
 Basic concepts of  health economics; demand and supply of health services; status of the Thai 
health services; role of government towards health services systems and effectiveness; economic analysis 
on health issues; problems of  health services systems in Thailand and selected countries; health 
promotion; local health insurance fund and management; good practice of selected local health insurance 
fund 
 
877-368 การเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชน 3(3-0-6) 
  (Community-Based Microfinance and Welfare) 
 พฒันาการขององคก์รการเงินชุมชนของไทย สถานะการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน
ในประเทศ บทบาทขององค์กรการเงินชุมชนต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี  
การจดัการความรู้ในองค์กรการเงินชุมชน  ความรู้และบทเรียนเก่ียวกับการจดัการองค์กรการเงินชุมชน  
สวสัดิการชุมชน ประสบการณ์เก่ียวกบัองคก์รการเงินชุมชนในต่างประเทศ  
 Development and operational status of community-based microfinance in Thailand; roles of 
community-based microfinance towards economic, social and environmental development in locality; 
knowledge management in community-based microfinance; knowledge and lesson learned from 
community-based microfinance management and welfare; concerned experiences in selected countries  
 
877-369 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท                                                               3(3-0-6) 
  (Agro and Rural Tourism) 
 วถีิการด ารงชีวิต เกษตรกรรม วฒันธรรม และประเพณีของชาวชนบท ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและชนบทในภาคใต ้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท จุดอ่อน    
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท กลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการ
เพื่อความมัง่คงและย ัง่ยนืของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 
 Ways of life, agriculture, culture and tradition of  rural people; geography of  agro and rural 
tourism in southern Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; weakness, strength, 
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opportunity and threat of agro and rural tourism; coping strategies to secure and sustain  agro and rural 
tourism 
 
877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันาชนบทและการวางแผน  3(3-0-6) 
                     (Economics of Rural Development and Planning) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
 ความหมายของชนบท แนวคิดการพฒันาและวิวฒันาการ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชนบท  หลักการพัฒนาชนบทและการวางแผน การวางแผนกลยุทธ์ การน าแผนไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลแผน  พลวตัของการเปล่ียนแปลงชนบทและการพฒันาชนบทในประเทศไทย กลยุทธ์การรับมือ
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวฒัน์   
 Definition of rural area; concepts of development and evolution; economic theories of rural 
development; principles of rural development and planning; strategic planning; implementation and 
evaluation of plan; changes in rural area and rural development in Thailand; strategies towards changing in 
globalization context 
 
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบนั                                                                          3(3-0-6) 
 (Institutional Economics) 

 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
 และ 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์ส านกัต่างๆ  พฒันาการของเศรษฐศาสตร์สถาบนั การจดัองค์กรและกฎ
กติกาในสังคม ความเป็นธรรม และทุนสังคม อิทธิพลของกรอบกติกาต่างๆ ในสังคมท่ีมีต่อการตดัสินใจ 
หรือการก าหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ์ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์และ
องคก์รต่างๆ ในการผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
 Schools of economic thoughts; development of institutional economics; organization and 
social rules of the game; justice and social capital; influencing of  social rules of the game  on  decision 
making and determining of economic human behaviors; impacts of interest groups and organizations 
integrations on changes in economic policies of national and local levels 
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877-472 การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
 (Local Fiscal Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
 โครงสร้างและรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน  นโยบายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รายได้ รายจ่าย และการด าเนินงานทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คลงัทอ้งถ่ินของไทยกบัของต่างประเทศ การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหท้อ้งถ่ิน   
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 Structure and types of local administrations; relationship between central and local 
governments; concerned policies and regulations; incomes, expenditures and fiscal operation of local 
administration; local fiscal in Thailand and some countries; management measures to enhance local 
potentiality; decentralization of power to local administrations; impacts from government policy to local 
development 
 
877-473 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน 1-3(x-y-z) 
 (Special Topics in Community Development Economics) 
 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน 
 Current issues in community development economics 
 

 
หมวดวชิาเฉพาะ: วชิาชีพเลือกนอกสาขา 

 
460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
 (Management Accounting) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 461-102 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
 การใช้สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการจดัการ การบญัชีตน้ทุน การบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 
งบประมาณ ตน้ทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท า
รายงานตามส่วนงาน การใช้ขอ้มูลตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการ 
และวเิคราะห์รายจ่ายลงทุน 
 Use of accounting information for management; cost accouting; activity-based costing; 
budgeting; standard costing; cost-volume-profit analysis, responsibility accounting; segment reporting; 
cost information for planning and controlling decisions; capital budgeting 
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460-302 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
 (Information Technology for Management) 
 องคป์ระกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การไหลของสารสนเทศภายใน
องค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ความสามารถในการผลิตและความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาระบบสารสนเทศระดบัองคก์ร การวางแผน และการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ การประเมินผลและการคดัเลือกระบบ ผลกระทบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องคก์ร และสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Elements and types of information systems for management; information flow within an 
organization; using information technology for improving of quality; productivity and competitive 
advantage of organization; electronic business development of organization information systems planning, 
and cost-benefit analysis of information systems; systems evaluation and selection; impacts of information 
technology to individual, organization and societies; ethics, laws and nation policies concerning 
information technology 
 
473-202 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Market and Institutions) 
 โครงสร้าง ลักษณะ และกลไกของตลาดการเงิน ความส าคัญของตลาดการเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ บทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัการเงิน ประเภทและบริการของสถาบนัการเงิน ส่ิงแวดลอ้มและปัญหา
ทางการบริหาร 
 Structure, nature, and mechanisms of financial market; importance of financial market to 
economics system; roles and functions of financial institutions; types and services of financial institutions; 
institutional environment and management problems 
 
474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
 (Export Marketing) 
 สภาพแวดล้อม ระบบข้อมูล วิธีการเข้าสู่ตลาด การบริหารส่วนประสมการตลาดเพื่อการ
ส่งออก ขั้นตอนการส่งออก พิธีศุลกากร การขนส่ง การประกนัภยั สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก 
 Environment; information system; entry methods; marketing mix management for exporting; 
stages for exporting; costom procedures, transportation, and insurance; related institutions for exporting  
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477-106 นวตักรรม ระบบสารสนเทศ และการประยกุตใ์ช้ 3(2-2-5) 
 (IS Innovation and Application) 
 พฒันาการทางเทคโนโลยี การวิจยัพฤติกรรมผูใ้ช้เทคโนโลยี การประยุกต์เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเอตร์ในทางธุรกิจ การพฒันา และการรังสรรคต์น้แบบของระบบงานในทาง
ธุรกิจเพื่อการพฒันาองคก์ร  
 The development of technology and user’s behavior; application of information and computer 
technology in business; innovation and phototying of business system and development 
 
 

หมวดวชิาฝึกงาน 
 

877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร 50 ชัว่โมง 
 (Internship in Agricultural Community Studies) 
 การจดักิจกรรมลงพื้นท่ีพบปะกบัผูน้ าชุมชน เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ฐานทรัพยากรเกษตร 
มนุษย ์และทุน  ระบบการผลิต การตลาด และองค์กรการเงินชุมชน การดูงานเก่ียวกบัการท าการเกษตร  
การแปรรูป และวสิาหกิจชุมชนในชุมชน ภายใตก้ารควบคุมของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 

Activities arranged for students to meet community leaders; learning agricultural, human, and 
capital resources; agricultural production and marketing system; community-based microfinance; study 
community agriculture, processing and community enterprises under supervision of the department staffs 
 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง 
 (Internship in Agricultural Economics) 
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
 Practical work related to the field of agricultural economics in the private firms; state 
enterprises; government organizations or community administration under supervision of the department 
staffs 
 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
 (Cooperative Education in Agricultural Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
7 ภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่  30 ชัว่โมง 
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การเตรียมความพร้อม  การปฏิบติังานในสถานประกอบการของเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกบัองค์กรในการวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบติังานการน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานวจิยั 
 Preparation; practical works in the private or state enterprises or government organizations or 
local administration; planning, monitoring, and evaluation of the students’ performance implemented 
through co-management between the department and the organizations; research report and presentation 
 
 

รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
 (Principles of Agricultural Economics) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ

การเกษตรของของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุรกิจเกษตร การคา้ระหวา่ง
ประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยนืและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development in 
ASEAN countries especially in southern Thailand; natural resources and environment; production 
economics; marketing; agricultural finance, agribusiness, international trade; government agricultural 
policies; concept of sustainable agriculture and the Sufficiency Economy Philosophy 
 
879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 (Life and Sufficiency Economy) 
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวฒันาการของ
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจดัการท่ีดี การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ 
กรณีศึกษาในโครงการพระราชด าริ กรณีตวัอยา่งเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 Background of sufficiency economy; meaning of sufficiency economy; evolution of 
Thailand’s economic structure; the application and best practice; development of sufficiency economy at 
individual, household, community, business levels; case study on the application of sufficiency economy 
to the community in Royal Projects 
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879-312 การตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Marketing)  

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของการตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ 
ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร อุปสงค์และอุปทานของสินคา้เกษตร วิถีการตลาด ตน้ทุน และส่วนเหล่ือม
การตลาด พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรและอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้
เกษตร นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบนัการตลาดต่อประสิทธิภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอ านาจ
การต่อรองการตลาด ปัญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว ์และอาหารทะเล  
 Definitions of agricultural market and marketing; marketing roles in economics system; 
uniqueness of agricultural commodity; demand and supply for agricultural products; marketing channel, cost, 
and margin; agricultural product and food consumer behavior; market strategies; agricultural price 
movements; policies and roles of government sector and marketing institutions in price efficiency; farmers’ 
groups and market bargaining power; marketing problems of economic crops, livestock and seafood   
 
879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Farm Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการฟาร์มในเชิงธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุรกิจฟาร์ม การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจดัการฟาร์ม การวางแผนและ
จดัท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานฟาร์ม  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจฟาร์ม  การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนกรณีศึกษาการ
จดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 
 Principles and concepts of farm business management; farm business environment; application 
of economic and business concepts on farm management; farm planning, budgeting, controlling and 
evaluation, farm performance analysis; farm quality control and standards; factors affecting farm business 
performances; applications of the Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business success; case 
study of modern farm management 
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879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management)  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ระบบธุรกิจเกษตรเกษตร ระบบธุรกิจยาง ระบบ
ธุรกิจปาล์มน ้ ามัน ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดล้อมของธุรกิจ  
การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจในการประเมินปัญหาและโอกาสในการแข่งขนัของธุรกิจเกษตร
ไทย 
 Definition and evolution of agribusiness; agribusiness systems, rubber, oil palm, seafood and 
Halal food business system; analysis of business environment factors; applications of economics and 
business management to assess agribusiness problems and opportunities of theThai agribusiness            
 
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคี เศรษฐกิจการเกษตรของชาติ
ต่างๆ ในอาเซียน ผลิตภาพการผลิตพืช ปศุสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า และประมง ประโยชน์ โอกาส 
ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษา 
 Thai  agricultural economy; regional economic integration; agricultural economy of ASEAN 
countries; productivity of crops, livestock, aquaculture and fishery; benefits, opportunities, impacts and  
strategies of the Thai agricultural development; case study 
 
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Economy of Industrial Crops) 
 ความส าคญัและโครงสร้างของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์พืชอุตสาหกรรมของโลกและของ
ไทย พฒันาการของการผลิตและการตลาดพืชอุตสาหกรรม นโยบายและกลไกการแกปั้ญหาพืชอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน ้ ามนั และขา้วในภาคใต ้องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการพฒันาพืชอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย กรณีศึกษา 
 Importance and structure of industrial crops; global and Thai situation of  industrial crops;  
development of production and marketing of industrial crops; policies and problems solving mechanism; 
rubber, oil palm and rice economy in southern Thailand; related organizations; the future development of 
industrial crops in Thailand; case study 
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879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว ์ 3(3-0-6) 
 (Livestock Economy) 
 ความส าคญัและโครงสร้างของปศุสัตวต่์อเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การผลิตและการตลาดปศุ
สัตวข์องโลกและของไทย ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว ์วฏัจกัรธุรกิจของสุกร แพะ สัตวปี์ก และไข่ไก่
นโยบายของรัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันาการผลิตและการตลาดปศุสัตวข์องไทย 
 Importance and structure of livestock to Thai economy; global and Thai situation of livestock 
production and marketing; business in livestock supply chain; hog, goat, poultry and egg business cycle; 
government policy and related organizations; future development of livestock production and marketing in 
Thailand   
 
879-417 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6) 
 (Fishery Economy)  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในระดบัฟาร์ม 
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์การผลิตและการประยุกตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การตลาดและราคาสินคา้สัตวน์ ้ า 
สถานการณ์ทรัพยากรประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

Importance of fishery to Thai economy; aquaculture economics at the farm level; principles 
of production economics and applications on aquaculture; fish prices and marketing; situation of fishery 
resource; concepts of fishery resources economics; fishery production; economic efficiency and policy  for 
sustainable fishery resources management  
 
879-418 การเงินภาคเกษตร                                                                               3(3-0-6) 
 (Agricultural Finances) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 876-101 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทุนทางการเกษตร ทฤษฎีการจดัการทางการเงิน การจดัการการเงินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร องคก์รการเงินชุมชน หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ จรรยาบรรณทางธุรกิจการเงิน 
 Importance of capital in agriculture; theory of financial management; financial management 
using the Sufficiency Economy Philosophy; financial statement analysis; investment analysis; sources of 
agricultural and agribusiness credit; community-based microfinance; principles of credit analysis; ethic in 
financial business 
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879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร  3(3-0-6) 
 (Agricultural Marketing Management) 
 ความหมายของการจัดการการตลาด ความสัมพันธ์ของการตลาดกับหน้าท่ี อ่ืนๆ ในธุรกิจ 
ส่ิงแวดล้อมการตลาดและกรอบการค้าสินค้าเกษตร เป้าหมายและหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซ่ึงรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์
คู่แข่ง การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหลายธุรกิจ   
การจดัการ 4-Ps โดยเน้นผลิตภณัฑ์ การจดัการช่องทางจ าหน่ายและโลจิสติกส์ การจดัการการตลาดเกษตรใน
ประเทศไทยด้วยแนวคิดตลาดยุคใหม่และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จรรยาบรรณทางการตลาด และ
กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตรขนาดยอ่ม  
 Definitions of marketing management; relationship between marketing and other business 
functions; agricultural marketing and trade environments; goals and principles of marketing management; 
analyses of firms’ external and internal environments for marketing planning including industry, 
competitor and consumer analyses; marketing strategies for enhancing firms competitiveness; 4-P’s 
management emphasis on product, distribution channel and logistics management; applications of new 
approaches and sufficiency economy philosophy to agricultural marketing management in Thailand; ethics 
of marketing; case study in small agribusiness 
 
879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agriculture) 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของภาคใต ้ความส าคญัของ
การจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางในการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยุทธ์ และการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางด้าน
ธุรกิจเกษตร 
 Strategic position of the Thai agricultural sectors; situation of main agricultural commodity in 
southern Thailand; importance of strategic management, external and internal environment analysis; 
strategic formulation in agribusiness; strategic choices and implementation, strategic control and 
modification; case study in agribusiness 
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879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness) 
 รูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก คุณสมบติัของการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพฒันาการสร้างสรรค์ การจดัท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
และกลยุทธ์ด้านการตลาด การจดัการด้านการผลิต บริการระบบบัญชี การเงิน การบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการของภาครัฐ โดยเนน้ในภาคธุรกิจการเกษตร 
  Type of entrepreneur in large, medium and small agribusiness; qualifications of successful 
entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility analysis; discovering creativity and 
development; 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 
  
879-425 การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน 3(3-0-6) 
 (Border Agribusiness Management) 
 ลกัษณะและโครงสร้างธุรกิจเกษตรชายแดน แนวคิดการจดัการธุรกิจเกษตรชายแดนการตลาด
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  องค์กร กฎระเบียบและ 
พิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน  โครงสร้างเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนใต ้การส่งออกและการน าเข้า
สินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชายแดนใต ้ ระบบโลจิสติกส์และการจดัการ ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ
เกษตรชายแดนกรณีศึกษาธุกิจเกษตรชายแดน 
 Characteristics and structures of border agribusiness; concepts of border agribusiness  
management; marketing of agricultural commodities and products in southern border; social and cultural 
factors; institutions, regulations and protocols concerning border trade; economic structures of southern 
border provinces; imports and exports of agricultural commodities and products in southern border; logistics 
system and management; problems and obstacles of border agribusiness; case study of border agribusiness 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้วชิาศึกษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนานาชาติ 
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม 

2. ด้านความรู้ 
1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 
2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยั  หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        
2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3) สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
2) สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ าและ

สมาชิกของกลุ่ม 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมรวมทั้งด ารงชีวติ

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
5) รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน

และเขียน 
2) กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
3) เขา้ใจปัญหาวเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ

แกปั้ญหา 
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ภาคผนวก ค 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                   
640-101  สุขภาวะกายและจิต ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ ● ● ● ● ● ● ●  ○  ● ●  ○  ○   
877-101  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร1 ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●  ● ○  
895-132 ทกัษะการส่ือสาร ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

***-*** พลศึกษา (วชิาเลือก) ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

001-101 อาเซียนศึกษา   ○ ○  ○  ○    ○     ○  
895-103  ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และ 
 การปกครอง 

●  ○ ●     ●  ●     ●   

895-111  มนุษยก์บัสงัคม ● ●   ● ○ ○ ● ● ○ ● ●  ○  ● ●  
895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ ●   ●      ●  ●    ○ ○  
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

895-136 ความคิดและการส่ือสาร       ○ ○        ○ ○  
895-202 ประชากรศาสตร์     ○  ○     ○  ○   ○  
895-203  จิตวทิยาทัว่ไป ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

895-208  การคิดและการใชเ้หตุผล       ○ ○        ○ ○  
895-212  ปัญหาสงัคม    ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○  
895-213  จิตวทิยาอุตสาหกรรม       ○       ○  ○ ○  
895-216  ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน     ○  ○     ○  ○   ○  
895-301  จิตวทิยาองคก์าร ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
895-326  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ ○    ○   ○   ○      ○  
กลุ่มวชิาภาษา                   
890-101  การฟังและพดูภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ○  ○  ○ ○ ○   ○   ○ ○    ○ 

890-102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ○  ○  ○ ○ ○   ○   ○ ○    ○ 

890-212   การสนทนาภาษาองักฤษ 1 ○  ○  ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○   ○ 

890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษ                   

890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                   

890-233  ภาษาองักฤษทางเกษตร  ○ ○  ○    ○ ○  ○ ○  ○   ○ 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

890-245   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ ○      ○  ○ ○   ○ ○ ○  ○  

890-261  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์                   
315-201  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม   ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป   ○  ○       ○       
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รายละเอยีดมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

2.     ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 

2) สามารถวเิคราะห์ปัญหาเขา้ใจและอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) มีความรู้ในแนวกวา้งของศาสตร์ท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบ
ของเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมได ้

4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดแบบองคร์วม 

2) ตระหนกัในสัจธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหตุ 

3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 

4.    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

5.   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ท่ีศึกษา 
2) สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบของส่ือ

การน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

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 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาแกน                    
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1                                     ○     
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2               ○     
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสถิติ    ○ ○  ○  ○         ○ ○ 

460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ    ○         ○     ○  

461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ ○         ○ ○         
510-111 หลกัการกสิกรรม ○  ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○  ○ ○ 

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

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

847-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

     ○   ○         ○  

877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○ 

877-112  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○ 

877-213  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○ 

877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○    ○ ○ 

877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○ 

877-216 สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○    ○ ○ 

877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ○  ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพบังคบั                    
877-221  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ 
877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  
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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 

877-323   การตลาดและราคาสินคา้เกษตร ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร 

○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○    ○ ○ 

877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

○  ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○  

877-326 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน ○  ○ ○ ○    ○  ○ ○  ○     ○ 
877-327 เศรษฐศาสตร์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ○ ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
877-328 ธนกิจเกษตร ○  ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○    ○ 
877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○    ○ ○ 
877-430   เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ ○  ○ ○  ○   ○  ○ ○  ○   ○ ○  

877-497  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ○  ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○   ○   ○ 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○   ○   ○ 
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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 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

                   

877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การประยกุตใ์ช ้

  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○   ○  ○ ○  ○ 

877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า ○  ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○  

877-343 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

877-444 เศรษฐกิจการยาง ○  ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
877-445 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั ○  ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
877-446 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร ○  ○ ○  ○  ○    ○ ○ ○   ○  ○ 
877-447 นโยบายเกษตร ○    ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
877-448  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ○  ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่2  ธุรกจิเกษตร 

 
 

                 

877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○  ○ 
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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 

877-350  พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเกษตร ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○  ○ 
877-351 ตลาดล่วงหนา้ ○  ○ ○     ○ ○ ○  ○ ○  ○   ○ 
877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○  ○ 
877-453 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○   

877-454 การคา้ระหวา่งประเทศ 
 ส าหรับสินคา้เกษตร 

○  ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    ○  ○  

877-455  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร 

○  ○ ○  ○   ○  ○ ○   ○ ○   ○ 

877-456 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจ
เกษตร 

   ○ ○ ○  ○  ○  ○ ○    ○ ○ ○ 

877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร ○  ○ ○ ○    ○  ○  ○  ○    ○ 
877-458  หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○  ○ 
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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 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

 
 

                 

877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร    ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม ○  ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
877-461 เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้ า                                                                    ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้                                                             ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
877-464 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ○  ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่4  เศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน 

                   

877-365  เศรษฐศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจชุมชน ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ 
877-366  เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท                                                                    ○  ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ 
877-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน                                                                       ○ ○  ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
877-368  การเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชน                                                              ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○ ○     ○ 
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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 

877-369  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท                                                                 ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ 
877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันาชนบทและ 

การวางแผน 
○  ○  ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 

877-471  เศรษฐศาสตร์สถาบนั   ○ ○ ○   ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ 
877-472 การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน   ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
877-473   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

ชุมชน 
○  ○  ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 

กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขา                    
460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ ○ ○  ○  ○    ○ ○  ○  ○   ○  
460-302 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ    ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○     ○  

473-202 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน          ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ 

474-310 การตลาดเพือ่การส่งออก    ○  ○     ○       ○  

477-406 นวตักรรม ระบบสารสนเทศ และ 
 การประยกุตใ์ช ้

     ○         ○  ○ ○ ○ 
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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 

หมวดวชิาฝึกงาน                    
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชนเกษตร  ○   ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○   ○ ○  ○ 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○      ○ ○ 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○      ○ ○ 
รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน     
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

                   

879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ 
879-231   ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○   ○  ○ ○  ○ 
879-312 การตลาดสินคา้เกษตร ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

879-313   การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

879-414  เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ 
879-415  เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
879-416 เศรษฐกิจปศุสตัว ์ ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
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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 

879-417  เศรษฐกิจการประมง ○  ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ 
879-418  การเงินภาคเกษตร                                                                                 ○  ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○    ○ 
879-422   การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร ○  ○   ○  ○  ○ ○   ○   ○ ○  

879-423   การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร                      ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○  ○ 
879-424   การประกอบการในธุรกิจเกษตร                      ○  ○ ○    ○  ○ ○ ○  ○   ○   

879-425   การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน                      ○  ○ ○    ○  ○  ○ ○    ○ ○ ○ 
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ภาคผนวก ง   
การเปรียบเทยีบ รายวชิาและจ านวนหน่วยกติ 

ระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหต ุ

หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 133 คงเดิม 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกิตลดลง 

3 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 
13  1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 
13 คงเดิม 

 1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12  1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 คงเดิม 
 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  และคณิตศาสตร์ 

9  1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  และคณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิตลดลง  
3 หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 93 2. หมวดวชิาเฉพาะ 96 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
3 หน่วยกิต 

2.1 วชิาแกน 44 2.1 วชิาแกน 44 คงเดิม 
2.2 วชิาชีพ (บงัคบั) 37 2.2 วชิาชีพ (บงัคบั) 37 คงเดิม 
2.3 วชิาชีพ (เลือก) 12 2.3 วชิาชีพ (เลือก) 15 หน่วยกิตเพ่ิมข้ึน  

3 หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 คงเดิม 
4. หมวดวชิาฝึกงาน 400 

ช่ัวโมง 
4. หมวดวชิาฝึกงาน 400 

ช่ัวโมง 
คงเดิม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
  

รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 

หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 133 - 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกิตลดลง  

3 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
13 1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
13 คงเดิม   

640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) คงเดิม 
877-201 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 877-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) คงเดิม  

ปรับเปล่ียนรหสัวชิา 
895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) คงเดิม 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน 
  ชีวติ 

3(2-2-5) 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน 
  ชีวติ 

3(2-2-5) คงเดิม 

***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) คงเดิม 
***-*** วชิาสงัคมศาสตร์หรือ 
  มนุษยศาสตร์ 

3(x-y-z) ***-*** วชิาสงัคมศาสตร์หรือ
  มนุษยศาสตร์ 

3(x-y-z)  

 และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวชิา
ต่อไปน้ี 

  และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้น
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 3หน่วยกิต จากรายวชิา
ต่อไปน้ี 

  

895-103 ความรู้ทัว่ไปทาง
รัฐศาสตร์และ 
การปกครอง 

3(3-0-6) 895-103 ความรู้ทัว่ไปทาง
รัฐศาสตร์และการ
ปกครอง 

3(3-0-6) คงเดิม 

895-111 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) 895-111 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) คงเดิม 
895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) 895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) คงเดิม 
895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) คงเดิม 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) คงเดิม 
895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) คงเดิม 
895-209 มานุษยวทิยา 3(3-0-6) - - ตดัออก 

- - 895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 
895-216 ความเป็นเมืองและการ

ยา้ยถ่ิน 
3(3-0-6) 895-216 ความเป็นเมืองและการ

ยา้ยถ่ิน 
3(3-0-6) คงเดิม 

895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) คงเดิม 
895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน

ภาคใต ้
3(3-0-6) 895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน

ภาคใต ้
3(3-0-6) คงเดิม 

- - 001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) เพ่ิมเติมตามมติสภา
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ในการจดัหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป ของกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 

- - 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 

- -  รวมทั้งรายวชิาในกลุ่ม
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ี
อาจจะเพ่ิมเติมในภายหลงั 

 ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 1.2 กลุ่มวชิาภาษา 12 คงเดิม  
890-101 การฟังและพดู 
  ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) 890-101 การฟังและพดู 
  ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

890-102 การอ่านและเขียน 
  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 890-102 การอ่านและเขียน 
  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

3(3-0-6)  คงเดิม 

 และเลือกเรียนรายวชิาดา้น
ภาษาองักฤษจ านวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวชิาต่อไปน้ี 

  และเลือกเรียนรายวชิาดา้น
ภาษาองักฤษจ านวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวชิาต่อไปน้ี 

3(x-y-z)  

890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) คงเดิม 
890-213 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) - - ตดัออก 

  890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟัง
และพดูภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) 
ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิาภาษา 

  890-227 การเขียนภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 

- - 890-233 ภาษาองักฤษทางการ
เกษตร 

3(3-0-6) 

890-241 การฟังและพดูเชิงธุรกิจ
เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) - - ตดัออก 

     



129 
  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 
890-242 การเขียนเชิงธุรกิจ

เบ้ืองตน้ 
3(3-0-6) - - ตดัออก 

890-245 ภาษาองักฤษส าหรับ
ธุรกิจ 

3(3-0-6) 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับ
ธุรกิจ 

3(3-0-6) คงเดิม 

890-252 การเขียนภาษาองักฤษเชิง
วชิาการ 

3(3-0-6) - - ตดัออก 

890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) คงเดิม 
- -  รวมทั้งรายวชิาในกลุ่มวชิา

ภาษาท่ีอาจจะเพ่ิมเติมในภายหลงั 
 ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 

เพื่อพฒันา
ความสามารถกลุ่ม
วชิาภาษา 

 และเลือกเรียนรายวชิาดา้น
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3(x-y-z)  และเลือกเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วยกิต 

3(x-y-z)  

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

9 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิตลดลง 
3 หน่วยกิต 

315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
  และสงัคม 

3(3-0-6) 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
  และสงัคม 

3(3-0-6) คงเดิม 

530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
  ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(2-2-5) 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
  ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(2-2-5) คงเดิม 

877-141 เทคโนโลยสีารสนเทศ
  เพื่อการจดัการฐานขอ้มูล 

3(2-2-5) - - ตดัออก และปรับรหสั
วชิาเป็น 877-324 ใน
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 93 2. หมวดวชิาเฉพาะ 96 หน่วยกิตเพ่ิม  
3 หน่วยกิต 

2.1 วชิาแกน 44 2.1 วชิาแกน 44 คงเดิม 
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 

461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) คงเดิม 
แต่ปรับรหสัและ 
ช่ือวชิา 

461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) คงเดิม 
แต่ปรับรหสัวชิา 
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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 

876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
  จุลภาค 1 

3(3-0-6) 

ปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน
สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
  มหภาค 1 

3(3-0-6) 

876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
  จุลภาค  

3(3-0-6) 877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
  จุลภาค 2 

3(3-0-6) 

876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
  มหภาค  

3(3-0-6) 877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
  มหภาค 2 

3(3-0-6) 

877-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
  ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร1 

3(3-0-6)   877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการ 
  วเิคราะห์ทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(3-0-6)   ปรับเน้ือหา รหสัและ
ช่ือรายวชิา 

877-212 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ
  ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร2 

3(3-0-6)   877-216 สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(3-0-6)   ปรับเน้ือหา รหสัและ
ช่ือรายวชิา 

877-313 จิตส านึกทางสงัคม  
  เศรษฐกิจและการเมือง 

2(1-2-3) - - ตดัออก 

- - 877-317 การจดัการทรัพยากรดิน
เพื่อการเกษตร 

2(2-0-4) เพ่ิมรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน 
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

2.2 วชิาชีพ (บังคบั) 37 2.2 วชิาชีพ (บังคบั) 37 คงเดิม 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 
รหสัวชิาคงเดิม 
ปรับเน้ือหาวชิา 

877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
877-323 หลกัการตลาดและ 
  ราคาสินคา้เกษตร 

3(3-0-6) 877-323 การตลาดและ 
  ราคาสินคา้เกษตร 

3(3-0-6) ปรับเปล่ียนช่ือและ 
เน้ือหาวชิา 

- - 877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
  สารสนเทศส าหรับ  
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
  ธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิา 
ชีพเลือก ปรับเน้ือหา 
และรหสัวชิา 

     



131 
  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 
877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิต
  ทางการเกษตรและ 
  อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิต
  ทางการเกษตรและ 
  อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

877-327 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน               3(3-0-6) 877-326 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

877-325 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3(3-0-6) 877-327 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

877-326 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
  เกษตร 

3(3-0-6) 877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
  เกษตร 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

- - 877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทย
และอาเซียน 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิาใหม่ 
ใหส้อดคลอ้งกบั 
การเรียนการสอน 
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

877-428 หลกัการวเิคราะห์ 
  โครงการ 

3(3-0-6) 877-431 หลกัการวเิคราะห์ 
  โครงการ 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหาและ 
รหสัวชิา 

877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์
  เกษตร 

1(1-0-3) 877-497 สมัมนาทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1(1-0-3) ปรับเน้ือหา 

877-498 โครงงานวจิยัทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

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

3(0-0-9) ปรับเน้ือหา 

877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  และการประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-341 

877-431 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-447 
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2.3 กลุ่มวชิาวชิาชีพ (เลือก) 12 2.3 กลุ่มวชิาวชิาชีพ (เลือก) 15 หน่วยกิตเพ่ิม  
3 หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกรายวชิาดงัต่อไปน้ี     
877-341 ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตร 
  ล่วงหนา้ 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 2 
ธุรเกษตร และปรับช่ือ
วชิาและเน้ือหาวชิา
เป็น 877-351 
ตลาดล่วงหนา้ 

877-342 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
  สารสนเทศส าหรับ  
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
  ธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพบงัคบั 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิา เป็น 877-324 

877-443 เศรษฐศาสตร์การ 
  เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-342 

877-444 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 2
ธุรกิจเกษตร 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-349 

877-445 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 2
ธุรกิจเกษตร 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-452 

877-466 การประกอบการทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 2
ธุรกิจเกษตรปรับ
เน้ือหาและรหสัวชิา
เป็น 877-453 
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877-447 เศรษฐศาสตร์การ 
  พฒันาการเกษตร 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-446 

877-448 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ปรับเน้ือหาและรหสั
วชิาเป็น 877-444 

877-451 ระบบเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) - - ตดัออก 
877-452 เศรษฐศาสตร์การคา้ 
  ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 2 
ธุรกิจเกษตร ปรับช่ือ 
เน้ือหาและรหสัวชิา
เป็น 877-454 การคา้
ระหวา่งประเทศ
ส าหรับสินคา้เกษตร 

877-483 สหกิจศึกษาทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

9(0-0-27) - - ยา้ยไปอยูใ่นหมวด
วชิาฝึกงาน ปรับ
เน้ือหา และปรับลดลง
เหลือ 6 หน่วยกิต 

877-496 หวัขอ้พิเศษทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1-3(x-y-z) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม
วชิาชีพเลือก กลุ่มท่ี 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ปรับรหสัวชิาเป็น 
877-448 

460-213 การบริหารทรัพยากร 
  มนุษย ์  

3(3-0-6) - - ตดัออก 

460-435 การเงินเพ่ือการสัง่เขา้- 
  ส่งออก 

3(3-0-6) - - ตดัออก 

460-495 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) - - ตดัออก 

460-332 หลกัการลงทุน  3(3-0-6) - - ตดัออก 
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460-345 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่ม

วชิาชีพเลือกนอก
สาขา และเปล่ียนรหสั
วชิาเป็น 474-310 

460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
  จดัการ 

3(2-2-5) - - ตดัออก 

520-414 การพยากรณ์ธุรกิจ 
  ทางการเกษตร 

3(2-3-3) - - ตดัออก 

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

-  เลือกเรียนวิชาชีพเลือกในสาขา
และนอกสาขา จ านวน 15 หน่วยกิต 
(ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการ
ศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเลือก
เรียนในรายวิชาชีพเลือกในสาขา 
และ /ห รือนอกสาข า จ าน วน 9 
ห น่ ว ย กิ ต )  โ ด ย เลื อ ก วิ ช า ใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก  
4 กลุ่มวิชา และ/หรือเลือกวิชานอก
สาขาวชิาอีก 2 กลุ่มวชิา ซ่ึงแบ่งเป็น
วิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์และใน
คณะวทิยาการจดัการ 

  

- - 2.3.1)  กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา   
- - กลุ่มที ่1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

จ านวน 8 วชิา 

  

- - 877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยกุตใ์ช ้

3(3-0-6) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ
บงัคบั ปรับเน้ือหา
และรหสัวชิา 

- - 877-342 เศรษฐศาสตร์การ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหา และ 
รหสัวชิา   

- - 877-343 การตลาดปัจจยัการผลิต
ทางการเกษตร 

3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา และ 
รหสัวชิา  

- - 877-445 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 877-446 เศรษฐศาสตร์การ

พฒันาการเกษตร 
3(3-0-6) ปรับเน้ือหา และ 

รหสัวชิา 
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  877-447 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ

บงัคบั ปรับรหสั 
และเน้ือหาวชิา  

- - 877-448 หวัขอ้พิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1-3(x-y-z) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันาความ 
สามารถในกลุ่ม
วชิาชีพเลือก 
ในสาขากลุ่มท่ี 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

- - กลุ่มที ่2 ธุรกจิเกษตร  
  จ านวน 10 วชิา 

  

- - 877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา และ 
รหสัรายวชิา 

- - 877-350 พฤติกรรมผูบ้ริโภค
อาหารเกษตร 

3(3-0-6) 
เปิดรายวชิาใหม่  

- - 877-351 ตลาดล่วงหนา้ 3(3-0-6) ปรับเน้ือหา ช่ือ และ 
รหสัรายวชิา 

- - 877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 
ปรับเน้ือหา และ 
รหสัรายวชิา - - 877-453 การประกอบการทาง

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

- - 877-454 การคา้ระหวา่งประเทศ
ส าหรับสินคา้เกษตร 

3(3-0-6) ปรับเน้ือหา ช่ือ  
และรหสัรายวชิา 

- - 877-455 การจดัการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานทาง
การเกษตร 

3(3-0-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 877-456 การจดัการทรัพยากร
มนุษยท์างธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

เปิดรายวชิาใหม่ 
- - 877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจ

เกษตร 
3(2-2-5) 

- - 877-458 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจ
เกษตร 

1-3(x-y-z) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันาความ 
สามารถในกลุ่ม
วชิาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มท่ี 2 ธุรกิจเกษตร 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 
- - กลุ่มที ่3 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

จ านวน 6 วชิา 
  

- - 877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศ
การเกษตร 

3(3-0-6) 

เปิดรายวชิาใหม่ 

- - 877-360 เศรษฐกิจการประมงและ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

- - 877-461 เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0-6) 
- - 877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

น ้ า 
3(3-0-6) 

- - 877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ป่าไม ้

3(3-0-6) 

- - 877-464 หวัขอ้พิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

1-3(x-y-z) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันาความ 
สามารถในกลุ่ม
วชิาชีพเลือก 
ในสาขากลุ่มท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร 

- - กลุ่มที ่4  เศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชุมชน จ านวน 9 วชิา 

  

- - 877-365 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
วสิาหกิจชุมชน 

3(3-0-6) 

เปิดรายวชิาใหม่ 
  

- - 877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ชนบท 

3(3-0-6) 

- - 877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ชุมชน 

3(3-0-6) 

- - 877-368 การเงินชุมชนและ
สวสัดิการชุมชน 

3(3-0-6) 

- - 877-369 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และชนบท 

3(3-0-6) 

- - 877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชนบทและการวางแผน 

3(3-0-6) 

- - 877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
- - 877-472 การจดัการการคลงั

ทอ้งถ่ิน 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หน่วยกติ หมายเหตุ 
- - 877-473 หวัขอ้พิเศษทาง

เศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชุมชน 

1-3(x-y-z) ก าหนดข้ึนเพ่ิมเติม 
เพื่อพฒันาความ 
สามารถในกลุ่ม
วชิาชีพเลือก 
ในสาขากลุ่มท่ี 4 
เศรษฐศาสตร์การ
พฒันาชุมชน 

- - 2.3.2)  กลุ่มวชิาชีพเลือกนอก
สาขา 

  

- - 460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ   3(3-0-6) 

ก าหนดเป็นวชิาชีพ
เลือกนอกสาขา  
 

- - 460-302 เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการ 

3(2-2-5) 

- - 473-202 ตลาดการเงินและสถาบนั
การเงิน 

3(3-0-6) 

- - 474-310 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) 
- - 477-406 นวตักรรม ระบบ

สารสนเทศ และการ
ประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 คงเดิม 
4. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง 4. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง คงเดิม 
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชน

เกษตร 
50 ชัว่โมง 877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชน

เกษตร 
50 ชัว่โมง ปรับเน้ือหา 

877-382 การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

350 ชัว่โมง 877-382 การฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

350 ชัว่โมง ปรับเน้ือหา 

- - 877-483 สหกิจทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

9(0-0-27) ปรับเน้ือหา 
และนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี
จะตอ้งมีเตรียมสหกิจ
ศึกษา อยา่งนอ้ย 30 
ชัว่โมง ก่อนไปสหกิจ
ศึกษากบัหน่วยงาน
ภายนอกต่อไป 
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ภาคผนวก จ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทานตเทพ  พรหมเศรณี 
 College of Business, Purdue University, North Central, USA 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  การปรับปรุงหลกัสูตรควรน าผลการประเมินหลกัสูตร

ในช่วงท่ีผ่านมา (ปี  2553-2558) มาประกอบการ
พิจารณาดว้ย (ถา้มี)  

1.  เน่ืองจากหลกัสูตร พ.ศ. 2553 มีบณัฑิตจบไปแลว้เพียง 
1 รุ่น (จบปีการศึกษา 2556) ท าให้ย ังไม่มีผลการ
ประเมินหลกัสูตรโดยตรง 

  อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง
หลกัสูตร คณะท างานมีการด าเนินการดงัน้ี 

1)  เชิญตวัแทนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 มาให้ขอ้มูลและ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรายวิชาของหลกัสูตร  

2)  ใช้ขอ้มูลผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจา้งต่อ
บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีจดัท าโดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3)  ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง าน  
(ชั้นปีท่ี 3) จากหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาของสาขาไป
ฝึกงาน 

4) ค านึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม 

2. การพิจารณาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา สามารถท าได ้
2 วิธี 

2.1 การพิจารณาผลการเรียนรู้โดยตรงจากการสอบ
ประมวลความรอบรู้และการประเมินความรู้รวบยอด 
(capstone) (ซ่ึงมาจากการตั้ งค าถามเก่ียวกับรายวิชา
พ้ืนฐาน การวิเคราะห์ความรอบรู้จากงานวิจัยและ
กรณีศึกษา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 เทอมสุดทา้ย ควรมีการออกแบบรายวิชาท่ีตอ้งมีการ
ประมวลความ รู้รวบยอด และมีการใช้  computer 
simulation เช่น รายวิชากลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 

 
 
2.1 หลกัสูตรก าหนดรายวิชาเลือกในชั้นปีท่ี 4 เป็นวิชาเชิง

ประยกุตอ์ยูแ่ลว้ และในกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาดงักล่าวมีการศึกษาจากกรณีศึกษา รวมทั้ง
ก าหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและจดัท า
รายงาน 

  นอกจากน้ี  ในชั้ น ปี ท่ี  4 หลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นวิชา
บงัคบัซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งมีการประมวลและประยุกต์
ความรู้ท่ีเรียนมาในการท างานวิจยั 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
2.2 การพิจารณาผลการเรียนรู้โดยออ้ม ท าโดยการส ารวจ

ขอ้มูลจากศิษยเ์ก่า และการสอบถามแบบสมัภาษณ์กลุ่ม 
(focus group) ซ่ึงการสัมภาษณ์กลุ่มน้ีควรใหห้น่วยงาน
ภายนอกคณะเป็นผูด้  าเนินการ 

2.2 ท่ีผ่านมา คณะ/หลกัสูตรไดส้ ารวจขอ้มูลจากศิษยเ์ก่า
และผู ้ใช้บัณฑิตบางส่วนผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีของคณะ ซ่ึงคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเป็นบุคคลภายนอกคณะท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

3.  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ลดจ านวน
หน่วยกิตส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรีเหลือ 120 
หน่วยกิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัสูตรปริญญาตรีสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรของมหาวิทยาลัย Purdue ได้
ก าหนดหน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต และก าหนด
รายวิชาเลือกเสรี 24 หน่วยกิต เพ่ือใหน้กัศึกษาไดส้ร้าง
ความแตกต่างและพฒันาตนเอง 

3 .  ห ลั ก สู ต ร ยื น ยัน จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม  1 3 3 
หน่วยกิต เน่ืองจากบริบทวฒันธรรมการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาไทยยงัขาดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(แมว้่าท่ีผ่านมาหลกัสูตรไดพ้ยายามส่งเสริมนักศึกษา
เรียนรู้ดว้ยตนเอง) ดงันั้น การเรียนในรายวิชาและการ
เขา้ชั้นเรียนจะช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมใหก้บันกัศึกษาได ้

 สอดคล้อ งกับความ เห็นของรองศ าสตราจารย ์
เพียรศกัด์ิ  ภกัดีและ ดร.วิชยั  เตชะวฒันานนัทท่ี์เห็นว่า
จ านวนหน่วยกิตรวม 133 หน่วยกิต มีความเหมาะสม 

4. รายวิชาเลือกบางรายวิชาสามารถรวมเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั
ม ากกว่ าก าร เพ่ิ ม ราย วิช า  เช่ น  ร าย วิช า  life and 
sufficiency economy 

4. รายวิชา life and sufficiency economy เป็นวิชาเลือกท่ี
เ ปิ ด ส อ น ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า น อ ก ค ณ ะ 
ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ หลักสูตรได้พิจารณาลดความ
ซ ้าซอ้นของเน้ือหาไวแ้ลว้ 

 
2. รองศาสตราจารย์เพยีรศักดิ์  ภักดี  
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  ในภาพรวมเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรมี

ความเหมาะสมโดยให้ข้อมูลเพ่ิ มเติมว่าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น เคยมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรโดยลดจ านวนหน่วยกิตลงเหลือ 120 
หน่วยกิต แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากนกัศึกษาไม่มี
การเรียนรู้ด้วยตนเองเท่าท่ีควร ต่อมาการปรับปรุง
หลกัสูตรท่ีใชใ้นปัจจุบนัจึงเพ่ิมเป็น 140 หน่วยกิต 

1.  หลกัสูตรยืนยนัจ านวนหน่วยกิตรวม 133 
 หน่วยกิต 

2.  การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เกษตรในปัจจุบนั ตอ้ง
มีการปรับการเรียนการสอนท่ีเนน้การประยุกตใ์ช ้และ
การปฏิบติัจริงใหม้ากข้ึน 

2.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ และจะปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมี้การเรียนทฤษฎีและปฏิบติัใน
สดัส่วนท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
3. รายวิช า  877 - 341  ธน กิ จ เกษตร  และ  877 -342 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควร
เป็นวิชาบงัคบั 

3.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการปรับตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

4.  รายวิชา 877 -323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
เสนอ ตดัค าว่า “หลกั” ออกและรวมวิชาตลาดล่วงหนา้
ไวใ้นรายวิชาน้ี 

4.  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตัดค าว่า “หลัก” ตาม
ขอ้เสนอแนะส าหรับเน้ือหารายวิชา ตลาดล่วงหนา้เป็น
เน้ือหาเพียงหน่ึงบทในรายวิชา ซ่ึงเป็นเพียงเน้ือหา
พ้ืนฐาน อน่ึง ส าหรับรายวิชาตลาดล่วงหนา้ยงัคงจ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนเพ่ิมเติมในเน้ือหาท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนจึงยงัคงไวเ้ป็นวิชาชีพเลือกดงัเดิม 

5.  รายวิชา 877- 344 การตลาดปัจจยัการผลิต การเรียน
การสอนให้เน้นรายปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ เช่น ปุ๋ย 
เมล็ดพนัธ์ุ สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช อาหารสัตว ์ เป็น
ตน้ 

5.  หลักสูตรได้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคลอ้งกับ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

6.  วิชา 877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร เป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหามากควรแบ่ง
แยกกนัเป็น 2 วิชา  

6.  หลกัสูตรยงัคงวิชาน้ีไวต้ามเดิม เน่ืองจากตอ้งการให้
นักศึกษาเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยงกนัของการ
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 

7.  การปรับเปล่ียนช่ือรายวิชา 
7.1 วิชา 877-215การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์   

เกษตร ควรเปล่ียนช่ือวิชาเป็น“ คณิตศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร” 

7.2 วิชา 877-216 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเปล่ียนช่ือวิชาเป็น “สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร” 

7. หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

8.  วิชา 347-361การใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทางสถิติ
ควรจดัการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร ทั้งน้ีเพ่ือใหต้รงกบัการประยกุตใ์ชท้าง
เศรษฐศาสตร์เกษตร  

8.  หลักสูตรยังคงใช้รหัสวิช าเดิม ท่ีสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากในการเรียนการสอนวิชาน้ี
มีsection ท่ี เปิดสอนให้กับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์
เกษตรโดยเฉพาะ และคณะวิทยาศาสตร์ยงัคงสอนได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 

9. ทุกรายวิชาตอ้งมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตาม 
curricular mapping และมีการประเมินผลดว้ย 

9 . ห ลัก สู ต รได้ด า เนิ น ก ารต ามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
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3. ดร.วชัิย  เตชะวฒันานันท์  
 กลุ่มธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

1. ในภาพรวมเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตอ้งค านึงอย่างมากกบั
วิ ธี ก า ร เรี ย น ก ารส อน  โด ย ให้ นั ก ศึ ก ษ า เรี ย น
เศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีมีทั้ งพ้ืนฐานทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้ นการเรียนการสอนต้องย่อยให้
เขา้ใจไดง่้าย จบัตอ้งได ้โดยยกตวัอยา่งจากสถานการณ์
จริง หรืออาจเรียกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรว่าเป็น 
practical or tangible economics 

1.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอแนะดังกล่าว 
หลกัสูตรจึงไดเ้นน้การปรับปรุงรายวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
พ้ืนฐานทฤษฎีและเห็นการประยกต์ใช้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถใชเ้ป็นฐานส าหรับรายวิชาท่ีเป็น
เศรษฐศาสต ร์ เกษตรขั้ นกลาง รวม ถึ งส ามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  นักศึกษาต้องมีความสามารถในการอธิบายหรือ
ถ่ายทอดในส่ิงท่ีตอ้งการอธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ี
จะน าเสนอ รวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

2.  หลกัสูตรจะเน้นให้นักศึกษามีทักษะดงักล่าวเพ่ิมข้ึน
ผ่านการท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงานในรายวิชา
ต่างๆ รวมถึงวิชาสมัมนา และโครงงานวิจยัดว้ย 

3.  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลกัสูตรท่ีก าหนดรายวิชาเลือก 
895-136 ความคิดและการส่ือสาร และ 895-208 การคิด
และการใชเ้หตุผล ซ่ึงเช่ือว่าจะท าใหน้กัศึกษาสามารถ
คิดและส่ือสารอยา่งเป็นระบบ  

3.  หลกัสูตรเห็นความส าคญัของทั้ง2 รายวิชาน้ีเป็นอย่าง
ยิ่ง  โดยหลกัสูตรจะให้ค าแนะน ากบันกัศึกษาให้เลือก
เรียนในกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

4. นั ก ศึ ก ษ าต้ อ ง มี ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน ภ าษ าแล ะ
คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นไปได้นักศึกษาควรได้เรียน
ภาษาองักฤษทุกภาคการศึกษา 

4.  หลกัสูตรเห็นดว้ยอย่างยิ่งในการพฒันาทกัษะดา้นภาษา
และคอมพิวเตอร์ใหก้บันกัศึกษา โดย 

4.1 หลักสูตรมีแผนจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษ
ให้กับนักศึกษา รวมทั้ งมหาวิทยาลยัมีการรณรงค์ให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง
ผา่นโปรแกรม Tell Me More 

4.2 ส าหรับการพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรได้
ก าหนดรายวิชาบงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งไว ้จ านวน 2 รายวิชา 
คือวิชา 347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทาง
สถิติ และวิชา   877-324 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร 

 นอกจากน้ีในรายวิชาต่างๆ หลักสูตรได้กระตุ้น /
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะคอมพิวเตอร์ดว้ย 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

5. การเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐาน ควรสอนโดยอาจารย์
อาวุโส เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บทั้งความรู้ทางทฤษฎี และ
ประสบการณ์ของอาจารย ์ผา่นประสบการณ์สอน 

5. หลักสูตรเห็นด้วย และจะพิจารณาปรับตามความ
เหมาะสม 

 
4. ดร.กมัปนาท  วจิิตรศรีกมล 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ มีความโดดเด่นมากในภาคใต ้มีลกัษณะ 
เฉพาะในเศรษฐกิจการประมง ยางพารา และปาลม์
น ้ามนั  

 
- 

2. การอธิบายหวัขอ้ 8 หนา้ 2 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้
หลงัจบการศึกษา ควรเนน้ใหโ้ดดเด่นและเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจของภาคใต ้ เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่
ฝึกงาน โดยลงพ้ืนท่ีฝึกงานในภาคใต ้ ซ่ึงท าใหน้กัศึกษา
มีความคุน้เคยกบัพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี จึงเป็นความไดเ้ปรียบ
ของสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ มากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  

2.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการปรับตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

3. การเขียนปรัชญาของหลกัสูตร ควรเนน้ให้เห็นถึงการ
ตอบสนองต่อเศรษฐกิจทอ้งถ่ินภาคใต ้และเป็นประตูสู่ 
ASEAN ด้านล่างของประเทศ ชูประเด็นความเป็น
ศูนยก์ลางของภาคใต ้และความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
ของภาคใต ้

3.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการปรับตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

4.  ร่าง มคอ.1 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์  
จ านวน 30 หน่วยกิต ดังนั้ น รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค 1 และ 2 หากจะมีการรวมรายวิชาทั้ ง 2 เป็น
วิชาเดียว แต่ป็นจ านวน 4 หน่วยกิต สามารถปรับได้
ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาระเบียบขอ้บงัคบัของ สกอ.  อีกคร้ัง 

4. หลกัสูตรยงัคงก าหนดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค1 
และ 2 วิชาละ 3 หน่วยกิต ไวค้งเดิม 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
5.  การเรียนการสอนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาตร์ควรปรับ

เน้ื อห าและ วิ ธีการสอนให้นัก ศึกษาเห็น ถึงการ
ประยกุตใ์ชด้ว้ยคือ 

5.1 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 2 ควรเนน้ใหน้กัศึกษา
เห็นความเช่ือมโยงและการประยกุตใ์ชก้บัภาคเกษตร 

5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ควรปรับเน้ือหาและวิธีการ
ส อน ท่ี เน้ น ก าร เช่ื อ ม โย งห รือป ระ ยุ ก ต์ ใช้ กับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรนโยบายเกษตร เศรษฐศาสตร์การ
พฒันา มีการเปรียบเทียบเศรษฐกิจของประเทศพฒันา
แลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา 

5. หลกัสูตรเห็นดว้ยและไดมี้การปรับค าอธิบายรายวิชา
และจะ เน้นความ เช่ื อมโยงห รือประยุกต์ ใช้กับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรให้มากข้ึน ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

6.  วิชาทางเศรษฐมิติ ควรจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้
นักศึกษาแก้ไขปัญหาเป็น และเพ่ิมการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา 

6.  หลัก สู ตร เห็ นด้วยและได้ด า เนิ นการป รับต าม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.  วิชา 877-341 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มควรปรับเป็นวิชาชีพบงัคบั เพ่ือใหน้กัศึกษา
ค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นความสนใจของโลกยคุปัจจุบนั 

7.  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

8.  วิชา 877-456การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจ
เกษตร ควรเน้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีจริยธรรม (ethics) 
และมีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ (conflict 
management) 

8.  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

9.  กระบวนการเรียนการสอน ควรเนน้ใหน้กัศึกษาคิดเป็น 
โดยฝึกฝนตั้งแต่ช่วงเรียน เร่ิมตน้ตั้งแต่การท าขอ้สอบท่ี
ผสมผสานใหน้กัศึกษาคิด วิเคราะห์และประยกุตไ์ด ้

9.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการอยู่แลว้ในกระบวนการเรียนการ
สอน  

10. การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาควรมีเครือข่ายทั้ งสถาน
ประกอบการห รือห น่ วยงาน ในประ เทศ  และ
ต่างประเทศ 

10. หลกัสูตรมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งกบัสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานในประเทศ และมีแผนการขยาย
เครือข่ายไปยงัต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั 

11. นอกจากภาษาองักฤษแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ภาษา
มลายูและเขา้ใจวฒันธรรมของชาวมุสลิม ฮาลาล และ
ภาษาจีนดว้ย 

11. หลักสูตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาให้กับ
นกัศึกษา และหลกัสูตรจะใหค้ าแนะน ากบันกัศึกษาใน
การเลือกเรียนวิชาเลือกกลุ่มภาษาใหม้ากข้ึน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
12. การปรับแผนการศึกษา ในหนา้ 30 
 วิชา 877-430 วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเรียน

ชั้นปีท่ี 3 เทอม 2 
 877-491 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเรียนชั้น

ปีท่ี 4 เทอม 1 โดยเป็นการพฒันาขอ้เสนอโครงงานวิจยั 
(research proposal)  

 แลว้จึงเรียนวิชา โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ในชั้ น ปี ท่ี  4 เทอม  2 เพ ราะวิช าโครงงานวิจัย ท่ี
ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งท าทั้งขอ้เสนอโครงการและท า
วิจยั นกัศึกษาจะมีเวลานอ้ยเกินไป 

12. หลัก สู ตร เห็ นด้วยและได้ด า เนิ นการป รับต าม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงการปรับดงักล่าวจะ
ช่วยท าให้แผนการจัดการ วิชาสห กิจศึกษาของ
หลกัสูตรมีความคล่องตวัมากข้ึน 

 
5. นายพงศ์นเรศ  วนสุวรรณกุล  
 บริษัท  ท่าฉาง รับเบอร์ จ ากดั   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ในมุมมองของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยรวมหลกัสูตรควรผลิต

บณัฑิตท่ีสามารถท างานรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายได้ มีความทุ่มเท ขยัน สู้งาน อดทน มี
จริยธรรม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้จงรักภกัดีกบัองค์กร 
และใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

1.  หลกัสูตรเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และจะใหค้วามส าคญัโดยน าไป
สอดแทรกในกระบวนการสอนแต่ละรายวิชา และจดั
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา
คุณลกัษณะดงักล่าว 

2.  บณัฑิตควรมีความรู้ทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน ซ่ึง
ปัจจุบันภาษาจีนมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนในการค้า
ระหวา่งประเทศ 

2.  หลกัสูตรมีแผนการจดักิจกรรมพฒันาดา้นภาษา
เพ่ิมเติมใหก้บันกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 

3.  การเรียนการสอนควรมีการประยุกต์หลกัหรือทฤษฎี
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั 

3.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่ งกับข้อ เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงหลกัสูตรไดใ้ชแ้นวคิดเศรษฐศาสตร์ใช้
งานได้ และเศรษฐศาสตร์กินได้เป็นฐานในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้  

4.  การ ฝึ ก งาน ขอ งนั ก ศึ กษ าค วรไป ฝึ ก ในส ถาน
ประกอบการท่ีสนใจหรือเห็นความส าคญัในการช่วย
พฒันานักศึกษา และติดตามว่านักศึกษาได้อะไรจาก
การฝึกงาน นักศึกษายงัขาดความรู้และทักษะในดา้น
ใดบา้ง เพ่ือจะไดเ้พ่ิมเติมในชั้นปีท่ี 4 

4.  หลกัสูตรไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
5.  การท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา (research project) 

ควรเป็นโจทย์วิจัยท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยให้
นกัศึกษาเก็บขอ้มูลจริงจากสถานประกอบการ ซ่ึงอาจ
เป็น SMEs เพ่ือน าผลการวิจยัไปช่วยแกปั้ญหาไดจ้ริง 

5.  หลักสูตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
และมีแผนท่ีจะประสานงานขอโจทย์วิจัยจากสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  รายวิชาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจของภาคใต้ เช่น ประมง 
ปาล์มน ้ ามนั ยางพารา ควรมีการพานักศึกษาไปดูงาน
จากสถานท่ีจริง เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินคา้เกษตรไดท้ั้งระบบตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

6.  หลกัสูตรเห็นดว้ยและไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ 

7.  รายวิชา futures market มีความส าคญัมาก และจะเป็น
ประโยชนส์ าหรับนกัศึกษา 

7.  หลกัสูตรไดก้ าหนดไวเ้ป็นรายวิชาชีพเลือกแลว้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการการค้นคว้าวจิยัหรือการแต่งต ารา 
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
 

1. ภาระงานสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-324 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์

เกษตรและธุรกิจเกษตร 
3(2-2-5) 

877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-341 ตลาดล่วงหนา้ 3(3-0-6) 
877-351 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
Somboonsuke, B., Wetavaprasit, P., Chernchom, P. and Pacheerat, K. 2011. Diversification of 

Smallholding Rubber Agroforestry System (SRAS) Thailand. Contemporary Ob/Gyn 56(12): 
327-339. 

 
2. รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
ปริญญา เฉิดโฉม, กนกพร ภาคีฉาย, อุไรวรรณ อินทศร และปราโมทย ์เพชรศรี. 2554. รายงานวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ เร่ืองความต้องการบริโภคเน้ือแพะและแกะใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล) สถาบนัฮาลาล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
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ปริญญา เฉิดโฉม, กนกพร ภาคีฉาย, อุไรวรรณ อินทศร และบญัชา สัจจาพนัธ์. 2556. รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ เร่ืองความเป็นไปได้ในการลงทุนเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ของ
ประเทศไทย. สถาบนัฮาลาล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

 

3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

1) เร่ืองความต้องการบริโภคเน้ือแพะและแกะใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล)เป็นหัวหน้าโครงการระยะเวลาด าเนินการ พ.ย. 2553 - ต.ค.2554 
แหล่งทุน เงินจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ ปี 2553จ านวน 390,000บาท 

2) เร่ืองความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเล้ียงแพะเชิงพาณิชยใ์นพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศ
ไทย เป็นหวัหนา้โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2554 – มีนาคม 2555 ทุนอุดหนุนการ
วจิยัแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจ าปีงบประมาณ 2554 จากสถาบนัฮาลาล จ านวน 297,980 บาท   

 
 3.2 ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 

โครงการวจิยัเร่ือง “แบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: Songkhla 
economic model for sustainable development ” (อยูร่ะหวา่งการพฒันาขอ้เสนอโครงการ) 
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2.  ภาระงานสอนของ ดร.อรอนงค์ ลองพชัิย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
Longpichai, O., Perret, S.R. & Shivakoti, G.P .  2012. The role of livelihood capitals in shaping farming 

strategies and outcomes of smallholder rubber producers in southern Thailand: efficiency 
analysis. Outlook on Agriculture, 41(2), (117-124).  

Longpichai, O. 2012. Concept of sustainable agriculture and its link to agroforestry system. KKU Research 
Journal of Humanities and Social Sciences. 2(1), (312-336). 

Longpichai, O. 2013. Determinants of adoption of crop diversification by smallholder rubber producer in 
southern Thailand: Implication on natural resource conservation. Kasetsart Journal Social 
Sciences. 34(2), (370-382). 

กนกพร ภาคีฉาย, บญัชา สมบูรณ์สุข และอรอนงค์ ลองพิชยั. 2556. การใชเ้ทคโนโลยีการจดัการฟาร์มสวน
ยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพารา. Kasetsart Journal Social Sciences. 34(2), (195-
209). 

 
2. หนังสือ ต ารา 

 ------- 
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3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
  การเพิ่มประสิทธิภาพและการจดัการของแรงงานในระบบการท าฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กใน
จงัหวดัสงขลา ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2552- พ.ศ.2553 เป็นผูร่้วมวิจยั  แหล่งทุน งบประมาณการวิจยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 โครงการวจิยัเร่ือง “แบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: Songkhla 
economic model for sustainable development ” (อยูร่ะหวา่งการพฒันาขอ้เสนอโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
  

3. ภาระงานสอนของ อาจารย์พลากร  สัตย์ซ่ือ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 
877-211 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กษตร  3(3-0-6) 
877-212 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กษตร 3(3-0-6) 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
Phitthayaphinant, P. and Satsue, P. 2013. Assessing economic efficiency of oil plam production, krabi 

province. An International Journal of Agricultural Technology. 9(7): 1677-1690 
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ , บัญชา สมบูรณ์สุข , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และพลากร สัตย์ซ่ือ. 2556. ปัจจัย

ก าหนดการตดัสินใจขยายพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี. 
วารสารวจิยัมข. 13: 1-13 

พลากร สัตยซ่ื์อ และพิสุทธ์ิกุลธนวิทย.์2554. การทดสอบทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอ านาจซ้ือด้วยการ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง กรณีศึกษาอัตราแลกเปล่ียนท่ีแท้จริงของไทย. วารสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 29(4): 38-88 

 
2. หนังสือ ต ารา 
 ------- 
 
3. งานวจัิย 
 3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
 ------- 
 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 โครงการวจิยัเร่ือง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหร้ะบบสวนยางพารา” ไดรั้บ
ทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ปี พ.ศ. 2556 
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4. ภาระงานสอนของ  อาจารย์อริศรา  ร่มเยน็ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-212 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศเกษตร 3(3-0-6) 
877-369 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6) 
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
877-454 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร 50 ชัว่โมง 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
อริศรา ร่มเยน็, เสาวลกัษณ์ รุ่งตะวนัเรืองศรี และสุเมธ ไชยประพทัธ์.2551. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้มในการน าซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล มาผลิตเป็นพลงังาน 
มูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง.วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.26 (4):91-118. 

 
2. หนังสือ ต ารา 

1) ศิริรักษ์ จวงทอง,  สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์,  ชูตา ประโมจนี,  ประภาพร แสงทอง,  จตุรภทัร     
จนัทร์ทิตย์, พิมใจ พรหมสุวรรณ และอริศรา ร่มเย็น. 2552. เอกสารประกอบการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.พิมพค์ร้ังท่ี1. สงขลา: มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา.  

2) จตุรภทัร จนัทร์ทิตย ,์  พิมใจ พรหมสุวรรณ และอริศรา ร่มเยน็. 2554. ตลาดและเคร่ืองมือทาง 
การเงิน (Markets and Financial Instruments) พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ: เอก็ซ์เปอร์เน็ท.  

 
3. งานวจัิย 
  3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
  1) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจตลาดน ้ ากรณีศึกษาตลาดน ้ าคลองแหอ าเภอหาดใหญ่
จงัหวดัสงขลาโครงการวิจยัและพฒันาพื้นท่ีร่วมกบัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
(ABC-PUS/MAG) ประจ าปี 2552ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
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 2) การประเมินศกัยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเท่ียวทะเลสาบสงขลา
กรณีศึกษาเรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเท่ียวส านักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจ าปี2553 
 
 3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
   โครงการวจิยัเร่ือง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหร้ะบบสวนยางพารา 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั ปี พ.ศ. 2556 
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5. ภาระงานสอนของ อาจารย์ไชยยะ คงมณี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 3(3-0-6) 
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร 50 ชัว่โมง 
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3(3-0-6) 
879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 
ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
 1. บทความวจัิยตีพมิพ์ในวารสาร 
Kanokporn P., Somboonsuke B., Kongmanee, C.2010. Production and Marketing Para Rubber in 

North Region of Thailand: Case Study in Chiang Mai, Chiang Rai and Phayoa Province, 
KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, 31(2), 206 – 219 

Sombonnkuse B, Wettayaprasit P, Kongmanee C, Pacheerat K, Chambon, B. 2012. Rubber Tapping 
System and Tapping Labor Management of Rubber Farmers Households: Comparison 
among Rubber Ecozones in Songkhla Province, KASETSART JOURNAL: SOCIAL 
SCIENCES, 33(1), 92 - 105  

 2. หนังสือ ต ารา 
 ------ 
 
 3. งานวจัิย 
  3.1 งานวจัิยทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
 Somboonsuke B., Kongmanee C., Kanokporn, P. 2010. Effecting of the tapping system 

impressments in rubber on socio-economics of farmers. Faculty of Natural Resources. Prince 
of Songkla University 

http://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5
http://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5&issueid=401
http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2012/A1205221512314375.pdf
http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2012/A1205221512314375.pdf
http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2012/A1205221512314375.pdf
https://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5
https://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5
https://research.rdi.ku.ac.th/world/kjournal.php?journalid=5&issueid=424
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  3.2 งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  โครงการวจิยัเร่ือง “แบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: Songkhla 
economic model for sustainable development ” (อยูร่ะหวา่งการพฒันาขอ้เสนอโครงการ) 
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ภาคผนวก ช 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรทีส่ะท้อน Active Learning 

 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป:  
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          
877-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร1 1(0-0-3) 4 26.7 33.3 - 20.0 20.0 - - 100 
640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 30 50 - 50 - - - - - 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 30 70 5 - 10 15 - - 100 
895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 30 70 5 5 10 10 - - 100 
895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และ 3(3-0-6) 
 การปกครอง 

45 70 10 10 5 5 - - 100 

895-111 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) 45 60 10 - 20 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(2-2-5) 30 70 10 15 - 5 - - 100 
895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) 45 65 10 - 10 15 - - 100 
895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 45 60 10 10 10 10 - - 100 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 45 80 10 - 5 5 - - 100 
895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 45 80 5 5 5 5 - - 100 
895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) 45 80 10 5 5 - - - 100 
895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 45 65 10 - 15 10 - - 100 
895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6) 45 65 10 - 15 10 - - 100 
895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 45 60 10 5 15 10 - - 100 
895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6) 45 70 5 15 - 10 - - 100 
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 30 66.67 10 10 - 20 - - 40 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป: กลุ่มวชิาภาษา           
890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 30 70 15 - - - role play + 

persentation 
(12 ชม.) 
(outside 
class) 

15 100 

890-102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 70 - - - 15 External  
(12 ชม.) 
Reading 
(outside 
class) 

15 100 

890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 45 74 6 - - - Role play  
12 ชม.         

20 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

Presentation 
6 ชม. 

890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและ 3(2-2-5) 
 พดูภาษาองักฤษ 
   

45 55 20 - - 15 คน้ควา้ขอ้มูล 
และน าเสนอ 
(9 ชม.) 

10 100 

890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   

45 70 - - - - group work 
กบั 
discussion 

30 100 

890-233 ภาษาองักฤษทางเกษตร 3(3-0-6) 45 70 - 30 - - - - 100 
890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) - - - - - - - - - 
890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 45 60 5 5 10 20 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป:  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

         

315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม 3(3-0-6) 45 50 33.3 - - 16.7 - - 100 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ 3(3-0-6) 
 ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

42 41.2 18.8 10 20 10 - - 100 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาแกน          
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 45 70 5 - - 25   100 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 45 70 5 - - 25 - - 100 
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสถิติ 2(1-2-3) 15 33.33 - - 22.22 44.45 - - 100 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 45 70 10 10 5 5 - - 100 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) - 70 10 - - 20 - - 100 
510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 42 41.2 18.8 10 20 10 - - 100 
515-111 หลกัการเล้ียงสตัว ์ 3(3-0-6) 45 33.3 21.7 10 15 20 -  - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 3(3-0-6) 30 33.3 28/7 - 19  19 - - 100 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบ 3(3-0-6) 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

21 70 10 - 10 10 - - 30 

877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-213 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-214 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค2 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-215 คณิตศาสตร์เพื่อการวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
 ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 

877-216 สถิติเพื่อการวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
 ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  

30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 

877-317 การจดัการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร 2(2-0-4) 30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพบังคบั          
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-323 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-324 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 3(2-2-5) 
 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

27 60.0 6.7 - 20.0 13.3 - - 100 

877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 และอุตสาหกรรมเกษตร 

33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 

877-326 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-327 เศรษฐศาสตร์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-329 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 27 60.0 6.7 13.3 8.9 11.1 - - 100 
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - 0.0 100 
877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 6 40.0 20.0 - 20.0 20.0 - 0.0 100 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 6 13.3 13.3 55.6 8.9 8.9 - 0.0 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์เกษตร      ¤  

  

  
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 
 การประยกุตใ์ช ้

24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 

877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - 0.0 100 
877-343 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - 0.0 100 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-445 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-446 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - 0.0 100 
877-447 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - 0.0 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่2  ธุรกจิเกษตร          
877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-350 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-351 ตลาดล่วงหนา้ 3(3-0-6) 27 60.0 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 6.7 100 
877-452 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-453 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 27 60.0 6.7 15.6 8.9 8.9 - - 100 
877-454 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับ 3(3-0-6) 
 สินคา้เกษตร 

30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - - 100 

877-455 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่ 3(3-0-6) 
 อุปทานทางการเกษตร 

30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 

877-456 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์าง 3(3-0-6) 
 ธุรกิจเกษตร 

30 66.7 15.6 - 8.9 8.9 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่3  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร    

- 

  
- 

  
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-461 เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้ า 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้ 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกในสาขา 
กลุ่มที ่4  เศรษฐศาสตร์การพฒันาชุมชน    

- 

     
877-365 เศรษฐศาสตร์การพฒันาวสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 6.7 6.7 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 6.7 6.7 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-368 การเงินชุมชนและสวสัดิการชุมชน 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 6.7 6.7 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-369 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท        3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 6.7 6.7 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
877-470 เศรษฐศาสตร์การพฒันาชนบท 3(3-0-6) 
 และการวางแผน 

30 66.7 6.7 - 6.7 6.7 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 

877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
877-472 การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ: กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขา          
460-202 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) - 70 10 - 10 10 - - 100 
460-302 เทคโนลีสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 30 70 5 5 10 10 - - 100 
473-202 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 3(3-0-6) 45 70 5 10 5 10 - - 100 
474-310 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) 45 70 15 5 5 5 - - 100 
477-406 นวตักรรม ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 และการประยกุตใ์ช ้

30 70 5 5 10 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาฝึกงาน 12.5 25 - - 12.5 12.5 ลงพ้ืนท่ี 50 100 
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชนเกษตร  50 ชัว่โมง          
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่โมง - - - - 12.5 12.5 ลงพ้ืนท่ี 75 100 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 30 4.7 5.3 30 10 10 ลงพ้ืนท่ี 40 100 
รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืนใน 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์              
879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
879-312 การตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 27 60.0 6.7 13.3 8.9 11.1 - - 100 
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และแบบ Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนช่ัวโมงตาม

หน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

แบบอ่ืนๆ 
รวม
ร้อย
ละ 

ระบุ
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

879-416 เศรษฐกิจปศุสตัว ์ 3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพ้ืนท่ี 13.3 100 
879-417 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6) 33 73.3 13.3 - 6.7 6.7 - - 100 
879-418 การเงินภาคเกษตร                            3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร         3(3-0-6) 30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร                3(3-0-6)             30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
879-425 การจดัการธุรกิจเกษตรชายแดน 3(3-0-6)             30 66.7 6.7 - 13.3 13.3 - - 100 
 
 

หมายเหตุ      รายวชิาต้องจัดการสอนแบบ active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนช่ัวโมงตามหน่วยกติ  และ 
  หลกัสูตรต้องจัดการสอนแบบ active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวชิาในหลกัสูตร   
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ภาคผนวก ซ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
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