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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่      คณะเึราฐึาสตร์   สาขาวิชาเึราฐึาสตร์เกาตร 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
1.1 รหัสหลักสูตร  25480101109588 
1.2 ชื่อหลักสูตร  

(ภาาาไทย)  : หลักสูตรึิลปึาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 
(ภาาาอังกฤา) : Master of Arts Program  in Agribusiness Economics   

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาาาไทย) : ึิลปึาสตรมหาบัณฑิต (เึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร) 

(ภาาาอังกฤา) :    Master of Arts (Agribusiness Economics) 
2.2 ชื่อย่อ  (ภาาาไทย) : ึึ.ม. (เึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร) 

(ภาาาอังกฤา) :   M.A. (Agribusiness Economics) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1   37 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2   37 หน่วยกิต 
 แผน ข     37 หน่วยกิต        

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร  2 ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาาาไทยและภาาาอังกฤา  

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักึกกาาไทย และนักึกกาาต่างชาติที่สามารถใช้ภาาาอังกฤาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ึ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกาตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2554 
 ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังที่  13 (3/2559) เมื่อวันที่ 12 

เดือน กรกฎาคม พ.ึ. 2559 
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  378 (8/2559) เมื่อวันที่ 

17 เดือน กันยายน  พ.ึ. 2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมึกกาาแห่งชาติ ในปีการึกกาา 2561     
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
2) นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
3) นักวิเคราะห์ในสถาบันการเงิน 
4) อาจารย์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. 3-9305-00634-58-7 รึ. นางสุธัญญา  ทองรักา ์
 

- Ph.D. (Agricultural Economics),  
U. of Missouri Columbia, U.S.A., 
2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource 
Management), U. of Queensland, 
Australia, 2532  

- วท.บ. (เกาตรึาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2527 

2. 3-8399-00140-01-7 รึ. นายสมบูรณ์  
เจริญจิระตระกูล 

- Ph.D. (Economics of 
Agricultural, Rural and Food 
Production Development), U. of  
Montpellier I,  France, 2534  

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2527 

- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2524 

3. 3-7399-00159-54-1 ผึ. นางสาวสิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย 
 

- Ph.D. (Agricultural Economics),  
U. of Giessen, Germany, 2551 

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2538 

- วท.บ. (เกาตรึาสตร์),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2532 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
 คณะเึราฐึาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
 
 
 

economics
Text Box

economics
Text Box

economics
Text Box
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาประเทึในระยะเวลากว่า 2 ทึวรราที่ผ่านมา ได้เน้นยุทธึาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-Oriented Industrialization) การขยายตัวทางเึราฐกิจในรูปของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทึ (GDP) ขก้นกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็น
ส าคัญ แต่เป็นการขยายตัวที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเึราฐกิจไทยพก่งพาเึราฐกิจโลกใน
สัดส่วนที่สูง ในขณะเดียวกัน แม้ว่าภาคเกาตรจะมีอัตราการเติบโตที่ดีในอดีต แต่ในช่วงประมาณ  
2 ปีที่ผ่านมา ภาคเกาตรมีความผันผวน โดยเฉพาะสินค้าหลักต้องประสบกับปัญหาราคาตกต่ า   
 ส่วนสถานการณ์การค้าเสรี โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมเึราฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปี 2558 นั้น  จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ  
การลงทุน และแรงงานที่มีทักาะอย่างเสรีระหว่างกลุ่มประเทึสมาชิก นอกจากนั้นการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาาีของประเทึคู่ค้าของไทยก็ทวีความรุนแรงมากขก้นเป็นล าดับ ไม่ ว่าจะ
เป็นเงื่อนไขระบบมาตรฐานสินค้า หรือเงื่อนไขสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  
 นอกจากราคาสินค้าเกาตรที่ตกต่ า ภาคเกาตรยังต้องเผชิญกับปัญหาที่ส าคัญอีกหลาย
ประการ เช่น ความปลอดภัยของอาหาร ปัญหาโลกร้อน ประเด็นพืชพลังงาน ปัญหาการวิจัยและ
พัฒนา ซก่งประเด็นดังกล่าวจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากขก้นในทุกระดับ เพราะปัญหาเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อความยั่งยืนของภาคเกาตรไทย รวมถกงความมั่นคงทางอาหาร 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 แม้แผนพัฒนาเึราฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เก้า (พ.ึ. 2545-2549) จนถกงฉบับที่สิบเอ็ด 
(พ.ึ. 2555-2559) ได้น้อมรับเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยปรัชญา
เึราฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา แต่การพัฒนาประเทึก็ยังคงเน้นยุทธึาสตร์          
การเติบโตทางเึราฐกิจเป็นหลัก จนเป็นเหตุให้กิจกรรมทางเึราฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากร ห่วงโซ่อุปทานอาหาร รวมทั้งวิถีการผลิต
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนั้นการพัฒนาประเทึรูปแบบดังกล่าวส่งผล
ต่อความเหลื่อมล้ าของรายได้และมีความรุนแรงมากขก้น ประกอบกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นปัจจัย
เร่งให้เกิดปัญหาทางสังคม และอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ รุนแรงขก้นเป็นล าดับ  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  การเปลี่ยนแปลงในบริบททางเึราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผล
ส าคัญที่คณะเึราฐึาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรทั้งในเชิงโครงสร้าง 
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เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการรับมือ (Coping) กับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาของ
กระทรวงึกกาาธิการ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซก่งเป็นึูนย์กลางการึกกาาของภาคใต้ได้ให้การสนับสนุน
ภารกิจด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาเึราฐึาสตร์เกาตร ซก่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดท าหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทันสมัย และมีเอกลักาณ์ ที่
สอดคล้องกับึักยภาพของภาคใต้ที่มีโครงสร้างเึราฐกิจโดดเด่นในสาขาเกาตร อุตสาหกรรมเกาตร 
และธุรกิจเกาตร 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรึิลปึาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเึราฐกิจการเกาตรและธุรกิจเกาตร และมีทักาะในการ
เลือกใช้เคร่ืองมือทางเึราฐึาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพื่อก าหนด
นโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเพื่อพัฒนาเึราฐกิจเกาตร
และธุรกิจเกาตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.2 ความส าคัญ 
 การพัฒนาประเทึในช่วงกว่า 5 ทึวรราที่ผ่านมา แม้จะส่งผลให้เึราฐกิจนอกภาคเกาตร
เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ประชากรร้อยละ 50 ยังคงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกาตร 
การผลิตทางการเกาตรและผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารซก่งมีอัตราการขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทึและการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการ
ส่งออกได้ทวีความส าคัญมากขก้นเป็นล าดับ  กล่าวคือ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกาตร และสินค้า
อุตสาหกรรมเกาตรของไทย เพิ่มขก้นจาก 169,775 และ 82,121 ล้านบาทในปี 2535 เป็น 687,699 และ 
521,682 ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขก้น 4.0 และ 6.4 เท่า ตามล าดับในระยะเวลา 21 ปี 
 ส าหรับภาคใต้ โครงสร้างทางเึราฐกิจพก่งพาภาคเกาตรเป็นหลัก โดยในปี 2556 ภาค
เกาตรสร้างรายได้ให้กับภาคใต้ได้สูงถกงร้อยละ 27.5 ของรายได้รวมของภาคใต้ สินค้าเกาตรที่โดด
เด่น เช่น ยางพารา อาหารทะเล ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกาตรที่อาึัย
วัตถุดิบพื้นฐานดังกล่าวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ไทยครองความเป็นหนก่งด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางและอาหารทะเลในระดับโลกมาอย่างยาวนาน 
 ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงื่อนไขต่าง ๆ ในบริบทการค้าระหว่างประเทึที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เกาตรได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ตั้งแต่การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการค้าเสรีพหุภาคี  
เขตการค้าเสรีระดับทวิภาคี และเขตการค้าเสรีระดับประชาคมเึราฐกิจอาเซียน กระแสอาหาร
ปลอดภัยหรืออาหารอินทรีย์  การผลิตภายใต้ระบบคุณภาพต่าง ๆ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคสัตว์
บางชนิด ปัญหาโลกร้อน ปัญหาวิกฤติพลังงาน ปัญหาพืชพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร และการ
พัฒนาเึราฐกิจอย่างยั่งยืน ซก่งแต่ละประเด็นจะส่งผลกระทบต่อภาคเกาตรและธุรกิจเกาตรของ
ประเทึทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเึราฐึาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จกงเห็นความ
จ าเป็นต้องสร้างบุคลากรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของสังคม ในการเพิ่มึักยภาพการพัฒนาภาคเกาตรและธุรกิจเกาตรซก่งเป็นฐานเึราฐกิจที่
ส าคัญของไทยและของภาคใต้ในสถานการณ์การแข่งขัน และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น 

1.3 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัึน์ มีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตรเชิงพลวัต  
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและมีทักาะในการประยุกต์ใช้ทฤาฎีเึราฐึาสตร์

และการจัดการในการแก้ปัญหาและจัดการการเกาตรและธุรกิจเกาตรได้อย่างเหมาะสม  
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ส่วนการปรับปรุงแผนการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล
จะด าเนินการทุกปี  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  

มาตรฐานหลัก สูตรระดับ
บัณฑิตึกกาาของ สกอ.  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในสาขาอย่างสม่ าเสมอ 

3. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

หลักสูตรของมหาบัณฑิต 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
2. การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุก
ภาคการึกกาา 

2. เน้นการ เรี ยนการสอนที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและผู้ เรียน และระหว่าง
ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย กั น เ อ ง  โ ด ย ใ ช้
กรณีึกกาา  

3. ประเมินการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้
ให้กับอาจารย์ 

1. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 

2. ผลการประเมินการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. การส าเร็จการึกกาาภายใน

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
1. ก าหนดแผนการึกกาาที่ เอื้อให้
นักึกกาาจบตามแผนได้ เช่น มีการ
เรียนรายวิชาวิธีวิจัย และสัมมนา 
รวมทั้งมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็น
ฐานในการท า วิจั ยในประเด็น 
- การ เขี ยนโครงร่ า งข้อ เสนอ
โครงการวิจัย  
- การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
- ก า ร ใ ช้ โปรแกรมส า เ ร็ จ รู ป
ประยุกต์ในทางสังคมึาสตร์และ
เึราฐมิติ  

2. การติดตามความก้าวหน้าการเรียน 
ของนักึกกาาทุกภาคการึกกาาเพื่อ 
ก ากับให้นักึกกาาเรียนจบตาม 
แผนการึกกาาที่ก าหนด 

1. ร้อยละของนักึกกาาที่ส าเร็จ
การึก กา าตามระยะ เ วลาที่
หลักสูตรก าหนด 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
จัดการึกกาาระบบทวิภาค ภาคการึกกาาละ 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ภาคการึกกาา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าหรับแผน ก  
1) เป็นผู้ส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาตรีในสาขาเึราฐึาสตร์ เึราฐึาสตร์เกาตร ธุรกิจ

เกาตร บริหารธุรกิจ เกาตรึาสตร์ วาริชึาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกาตร 
อุตสาหกรรมเกาตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 

2.2.2 ส าหรับแผน ข  
1) เป็นผู้ส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่ 

น้อยกว่า 1 ป ี
3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรฯ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักึกกาาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานทางคณิตึาสตร์ เึราฐึาสตร์ และภาาาอังกฤา

ค่อนข้างน้อย 
2) นักึกกาามีภาระในการท างานประจ า (ส าหรับผู้เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) หลักสูตรก าหนดให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักึกกาาใหม่ที่มีพื้นฐานดังกล่าว

ค่อนข้างน้อยในภาคฤดูร้อน  
2) ให้นักึกกาาสอบผ่าน PSU-TEP หรือเรียนภาาาอังกฤา รวมถกงใช้สื่อการเรียนการสอน

เป็นภาาาอังกฤามากขก้น หรือจัดกิจกรรมเสริมด้านภาาาอังกฤา 
3) จัดกิจกรรมติดตามรับฟังปัญหา (Follow up) นักึกกาาใหม่ และมีการติดตามผลการเรียน

ของนักึกกาาอย่างใกล้ชิด 
4) หลักสูตรให้ค าชี้แนะในการจัดการเวลาให้กับนักึกกาาโดยเน้นการบริหารจัดการเวลา

อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับนักึกกาาที่ท างานเต็มเวลาและมีภาระครอบครัว  
5) นักึกกาาที่ท างานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานเอกชนและภาครัฐให้หน่วยงานต้นสังกัดออก

หนังสือรับรองอนุญาตให้เรียนต่อได้ เน่ืองจากการึกกาาต่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้แก่
หน่วยงาน ซก่งจะช่วยให้นักึกกาาที่ลาึกกาาต่อมีความยืดหยุ่นด้านเวลามากขก้น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 1) แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบการึกกาา - - 10 10 10 

 

2) แผน ข 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะจบการึกกาา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 611,330 634,990 659,850 685,930 713,330 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  1,408,380 1,408,380 1,408,380 1,408,380 1,408,380 
รวม (ก) 2,019,710 2,043,370 2,068,230 2,094,310 2,121,710 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ข) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ก) + (ข) 2,039,710 2,063,370 2,088,230 2,114,310 2,141,710 

จ านวนนักึกกาา * 80 80 80 80 80 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักึกกาา 25,500 25,790 26,100 26,420 26,770 
หมายเหตุ : การประมาณการค่าใช้จ่ายนี้คิดจากการบริหารหลักสูตรที่ไม่พก่งงบประมาณแผ่นดิน 
   * คิดนักึกกาาที่ตกค้างมาจากปีก่อนหน้าด้วย 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการึกกาา 309,600 309,600 309,600 309,600 309,600 

ค่าลงทะเบียน 1,914,750 1,914,750 1,914,750 1,914,750 1,914,750 

รวมรายรับ 2,224,350 2,224,350 2,224,350 2,224,350 2,224,350 

หมายเหตุ: ประมาณการรายรับคิดจากรายได้จากการลงทะเบียนของ นึ. เท่านั้น 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1    37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2     37   หน่วยกิต 
แผน ข     37  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
- หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   6 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  
- วิทยานิพนธ์    37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  
- หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก     3 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์    19 หน่วยกิต 
แผน ข 
- หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์      6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รายวิชา  

  ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักึกกาาที่มีพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(คณิตึาสตร์และสถิติ) และเึราฐึาสตร์ ค่อนข้างน้อย หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักึกกาาต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐาน จ านวน 2 รายวิชาคือ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 501 หลักเึราฐึาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
878 – 502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Quantitative Tools   

 อนก่ง นักึกกาาแต่ละคนจะต้องเรียนวิชาใดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนด ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน เป็นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับ
จ านวนหน่วยกิต (Audit) 
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 ข. หมวดวิชาบังคับ 
  ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2   จ านวน    15  หน่วยกิต 
  ส าหรับ  แผน ข      จ านวน    16  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 511 ทฤาฎีเึราฐึาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Economic Theory and Applications   
878 – 512 เึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Economics and Agribusiness  
878 – 513 วิธีวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
 Research Methods in Agribusiness Economics   
878 – 514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
 Marketing Analysis and Management in 

Agribusiness   
  

878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
 Strategic Management in Agribusiness   
878 – 596* สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar  

 หมายเหตุ: * เฉพาะแผน ข 
 

 ค. หมวดวิชาเลือก 
  ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2   จ านวน     3  หน่วยกิต 

 ส าหรับ  แผน ข     จ านวน   15  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 521 เึราฐึาสตร์การผลิตทางการเกาตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Production Economics  
878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Farm Management  
878 – 523 เึราฐึาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics   
878 – 524 เึราฐึาสตร์การตลาดเกาตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Marketing Economics  
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878 – 525 การจัดการธุรกิจเกาตรระหว่างประเทึ 3(3-0-6) 
 International Agribusiness Management  
878 – 526 เึราฐึาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 3(3-0-6) 
 Economics of OTOP Commodity  
878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Industry Management  
878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management in 

Agribusiness  
 

878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ 
ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกาตร 

3(3-0-6) 

 Entrepreneurship and Small Agribusiness Management  
878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุาย์ทางธุรกิจ

เกาตร 
3(3-0-6) 

 Organization Behavior and Human Resource 
Management in Agribusiness 

 

878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Management  
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกาตร 3(2-2-5) 
 Project Analysis in Agribusiness  
878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 3(2-2-5) 
 Quantitative Methods in Agribusiness Economics    
878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกาตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Policy Analysis   
878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทึทางธุรกิจเกาตร 3(2-2-5) 
 Management of Information System in Agribusiness   
878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกาตรและเึราฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5) 
 Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN   
878 – 537 หัวข้อพิเึาทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 3(x-y-z) 
 Special Topics in Agribusiness Economics   
หมายเหตุ: การเรียนวิชาเลือกอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวแล้ว ทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน  
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 ง. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
 แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  จ านวน 37   หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์  จ านวน 19   หน่วยกิต 
  แผน ข    สารนิพนธ์  จ านวน  6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Minor Thesis  
878 – 598 วิทยานิพนธ์ 19(0-57-0) 
 Thesis  
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0) 
 Thesis  

 

3.1.3.2 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 รหัสวิชาของรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรึิลปึาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร  รหัสตัวเลขมีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซก่งมีรายละเอียดดังนี้    
 รหัสตัวเลขสามต าแหน่งแรก แสดงถกง รหัสวิชาของหลักสูตรึิลปึาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร  คณะเึราฐึาสตร์ ซก่งใช้เลข 878 
 รหัสตัวเลขสามต าแหน่งหลัง 
 ตัวเลขต าแหน่งที่  4 แสดงถกง การึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา 
 ตัวเลขต าแหน่งที่  5 แสดงถกง    รหัสประจ าหมวดวิชาที่เปิดสอน 
มีความหมายดังนี้ 
  0 หมายถกง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
  1   หมายถกง หมวดวิชาบังคับ 
  2 และ 3 หมายถกง   หมวดวิชาเลือก 
  9   หมายถกง   รายวิชาสัมมนา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
 ตัวเลขต าแหน่งที่  6 แสดงถกง ล าดับที่รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 
  

 ความหมายของหน่วยกิต 
 ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) โดยให้ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
 เลขตัวที่  1 หมายถกง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่  2 หมายถกง จ านวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์ 
 เลขตัวที่  3 หมายถกง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต/ิสัปดาห์ 
 เลขตัวที่  4 หมายถกง จ านวนชั่วโมงึกกาาด้วยตนเอง/สัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 1  

ปีท่ี 1   
ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
   
ปีท่ี 2   
ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0) 

 
3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2  

ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีท่ี 1 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-501 หลักเึราฐึาสตร์ 3(3-0-6) 
878-502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 
   
ปีท่ี 1   
ภาคการศึกษาท่ี 1  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-511 ทฤาฎีเึราฐึาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
878-512 เึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z) 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-513 วิธีวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-598 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
 รวม 9(6-9-12) 
 
ปีท่ี 2 

  

ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-598 วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 รวม 9(3-18-6) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-598 วิทยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0) 

 
 

3.1.4.3  แผน ข  
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีท่ี 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-501 หลักเึราฐึาสตร์ 3(3-0-6) 
878-502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 
   
ปีท่ี 1   
ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-511 ทฤาฎีเึราฐึาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
878-512 เึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878-596   สัมมนา  1(0-2-1) 
 รวม 10(x-y-z) 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-513 วิธีวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z) 

 
ปีท่ี 2   
ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกาตร 3(3-0-6) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878-597 สารนิพนธ์ 2(0-6-0) 
 รวม 11(x-y-z) 
   
ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878-597 สารนิพนธ์ 4(0-12-0) 
 รวม 7(x-y-z) 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

878–501 หลักเศรษฐศาสตร์                 3(3-0-6) 
(Principles of Economics) 

  หลักและแนวคิดพื้นฐานทางเึราฐึาสตร์ด้านจุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทาง
เึราฐึาสตร์และระบบเึราฐกิจ แนวคิดเึราฐึาสตร์จุลภาคในเร่ืองทฤาฎี ราคา การผลิต การ
บริโภค และโครงสร้างตลาด นโยบายเึราฐกิจระดับจุลภาค แนวคิดเึราฐึาสตร์มหภาคในเร่ือง
รายได้ประชาชาติ อุปสงค์รวม อุปทานรวม นโยบายเึราฐกิจระดับมหภาค นโยบายการเงิน การคลัง 
และเึราฐกิจระหว่างประเทึ 
  Principles and fundamental concepts in microeconomics and macroeconomics; basic 
economic problems and economic system; microeconomic concepts: price theory, production, 
consumption, and market structure; microeconomic policy; macroeconomic concepts: national 
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income, aggregate demand, aggregate supply; macroeconomic policy monetary policy, fiscal 
policy; international economy 
 
878–502 เครื่องมือเชิงปริมาณพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 (Basic Quantitative Tools) 
 การประยุกต์ใช้คณิตึาสตร์เพื่อการจัดการและตัดสินใจทางเึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจ
เกาตร สมการ อสมการ ฟังก์ชัน กราฟ คณิตึาสตร์ทางการเงิน การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การ
ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการจัดการและตัดสินใจทางเึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร ความน่าจะเป็น 
สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเบื้องต้น การ
ทดสอบการเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปร  
 Application of mathematics for management and decision in agricultural economics and 
agribusiness: equation, inequality, function, graph, financial mathematics, differentiation and 
application; application of statistics for management and decision in agricultural economics and 
agribusiness: probability, descriptive statistics, parametric statistics, correlation analysis, regression 
analysis, independence test 
 
878-511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์         3(3-0-6) 
 (Economic Theory and Applications) 
 อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ ทฤาฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤาฎีการผลิตและต้นทุน โครงสร้างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกก่ง
แข่งขันกก่งผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย ทฤาฎีเกม ความล้มเหลวของระบบตลาด แนวคิดและ   
การค านวณบัญชีรายได้ประชาชาติ การก าหนดระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ องค์ประกอบของ  
อุปสงค์รวม เงิน ตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานและอุปทานรวม เงินเฟ้อ การว่างงาน 
การค้าระหว่างประเทึ อัตราแลกเปลี่ยน และดุลการช าระเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
วัฏจักรธุรกิจ ทฤาฎีการเจริญเติบโตทางเึราฐกิจ และการประยุกต์ 
 Demand, supply, and market mechanism; elasticity and its application; theory of 
consumer behavior; theory of production and cost, market structure of competitive market,  
monopoly, monopolistic competition, and oligopoly; game theory; market failure; concepts and 
measurements of national income accounts; determination of national income equilibrium; 
components of aggregate demand; money, money market, and interest rate; labor market and 
aggregate supply; inflation; unemployment; international trade, foreign exchange rate, and balance 
of payment; monetary and fiscal policy; business cycle; theory of economic growth; applications  
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878-512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร                               3(3-0-6) 
 (Agricultural Economics and Agribusiness) 

 บทบาทของภาคเกาตรต่อการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโลก การบริโภค
ของโลก การพัฒนาเึราฐกิจการเกาตรและธุรกิจเกาตรของอาเซียน สถานภาพการผลิตทาง
การเกาตร การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเกาตรและสิ่งแวดล้อมของไทย  ึักยภาพการแข่งขันของ
ภาคเกาตรไทยในเวทีอาเซียนและตลาดโลก การประยุกต์ใช้ทฤาฎีเึราฐึาสตร์ในการวิเคราะห์ 
ผลิตภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุน การวิเคราะห์นโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อ
การพัฒนาภาคเกาตรและธุรกิจเกาตร และความเป็นอยู่ของเกาตรกร ยุทธึาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ภาคเกาตรไทยอย่างยั่งยืน  
 Role of agricultural sector to world food and related industries; world consumption; 
development in agricultural and agribusiness sector in ASEAN; status of agricultural production, 
investment and utilization of agricultural resource and environment in Thailand; competitiveness of 
Thai agriculture in ASEAN and world markets; applications of economics theory to analyse of 
productivity and efficiency in agricultural production and investment; policy analysis and policy 
impact on agriculture, and agribusiness development and farmers’well being; strategy for 
sustainable development in  agricultural sector 
 
878-513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 
 (Research Methods in Agribusiness Economics) 
 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร กระบวนการใน
การวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจั ยเชิง
ปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ การบริหารงานวิจัย  แหล่งทุนในการท าวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย 
และสาธิตการวิเคราะห์สถิติวิจัยทางสังคมึาสตร์ 
 Types of research; scope of research in agribusiness economics; research process; 
preparation of research proposal; types of data and data analysis; quantitative and qualitative 
researches; research management; sources of research fund; research ethics; and demonstrations of 
research statistics analysis for social sciences 
 
878-514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร                                             3(3-0-6)
 (Marketing Analysis and Management in Agribusiness)   
 ระบบการตลาดและราคาสินค้าเกาตรและปัจจัยการผลิตทางการเกาตร แนวคิดการตลาด
ยุคใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการตลาดเชิงจิตวิญญาณ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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ในด้านเึราฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกาตร พฤติกรรมของผู้ซื้อที่
เป็นองค์กรและผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจัดการตลาดในโลกยุคใหม่ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์และการจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่าย  การจัดการความเสี่ยงในตลาดธุรกิจเกาตร จริยธรรมการตลาด 
 Marketing and price systems of agricultural products and agricultural inputs; new 
concepts in marketing: creative marketing and spiritual marketing; analysis of business 
environment: economic, social, political aspects; competitor analysis in agribusiness; behavior of 
organization buyers and consumers; market segmentation and strategic segment; marketing 
management in modern world: products development and management, price strategy, distribution 
strategy and management; agribusiness risk management; marketing ethics 
 
878-515  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 

 (Strategic Management in Agribusiness) 

 สภาพแวดล้อมของธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์
ในระดับและมุมมองด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง การ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีึกกาาทางด้านธุรกิจเกาตร  

 Business environment and related factors determining strategies; strategic formulation at 
different levels and aspects for sustainable business based on philosophy of Sufficiency Economy; 
strategic implementation; strategic evaluation in agribusiness enterprises 
 
878-521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6)
 (Agricultural Production Economics) 
 การวิเคราะห์ทฤาฎีเึราฐึาสตร์การผลิตทางการเกาตรในภาวการณ์คงที่และพลวัต การ
จัดสรรปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต อุปสงค์ปัจจัยการผลิตและอุปทานผลผลิตเกาตร ต้นทุน
การผลิต การเติบโตของหน่วยธุรกิจฟาร์มและการวางแผนการผลิตภายใต้ความเสี่ยงโดยวิธีการทาง
โปรแกรม 
 Analysis of agricultural production economic theory under static and dynamic 
situations; allocation of factors of production; production efficiency; demand for factors of 
production and supply of agricultural products; costs of production; growth of farm business; 
programming for production planning under risk 
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878-522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 (Modern Farm Management) 
 สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจฟาร์มในยุคการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ทฤาฎี
ทางเึราฐึาสตร์เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ทุนและทรัพยากร การวางแผนฟาร์มขนาดเล็ก  
ฟาร์มผสมผสาน และฟาร์มขนาดใหญ่ การวางแผนและจัดการเกาตรปราณีต การใช้ระบบสารสนเทึ
เพื่อการวางแผนและการจัดการ การจัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  
การควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความส าเร็จของธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน และกรณีึกกาาการจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 
 Farm business environment in transition era; application of economic concepts for 
decision making; capital and resource analysis; small, integrated, and large farm plannings; planning 
and management of intensive farm; information system for planning and management; budgeting, 
farm quality control and standards; controlling and evaluation; applications of the Sufficiency 
Economy Philosophy for sustainable farm business success; case study of modern farm management 
 
878-523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
 (Managerial Economics) 
 การประยุกต์ใช้ทฤาฎีและแนวคิดทางเึราฐึาสตร์ ตลอดจนเทคนิคและเคร่ืองมือ การ
วิเคราะห์ของึาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจทางการจัดการขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเชิงประจักา์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะหโ์ครงสร้างตลาด การก าหนดราคา การตัดสินใจการผลิตในระยะสั้นและ
การวางแผนระยะยาว การหาค่าทางเึราฐึาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจเกาตร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 Applications of economic theories and concepts; techniques and tools for decision making to 
solve managerial problems of business and non-profit organization; empirical analysis of demand and 
supply; production and cost analysis; risk analysis, market structure analysis;  price determination; 
production decision making in short-run and long-run planning; determination of optimum economic 
value under constraint, emphasize on the applications in agribusiness, applications of the Sufficiency 
Economy Philosophy for sustainable business success 
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878-524   เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร   3(3-0-6) 
 (Agricultural Marketing Economics) 
 สถานการณ์และปัญหาการตลาดสินค้าเกาตรและผลิตภัณฑ์ และอาหาร พฤติกรรมของ
ระบบตลาด แนวทางการึกกาาตลาดสินค้าเกาตรและอาหารด้วยการจัดการองค์การอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพของระบบตลาดและหน่วยธุรกิจ ทฤาฎีและแบบจ าลองเชิงประจักา์เพื่อวิเคราะห์ 
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกาตรฯ บทบาทของข้อตกลงระหว่างประเทึต่อการตลาดสินค้า
เกาตรในประเทึ ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกาตร 
 Market situation and problems of agricultural commodities and products and food; 
behavior of marketing systems; industrial organization approach to study markets of agricultural 
products and food; efficiency of marketing systems and firms; theory and empirical models for 
analysis of demand and supply of agricultural commodities and products and food; roles of 
international agreements on changes in domestic agricultural marketing systems; agricultural 
futures market 
 
878-525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
 (International Agribusiness Management) 
 ความส าคัญของธุรกิจเกาตรระหว่างประเทึ สถาบันและนโยบายเึราฐกิจการเกาตร
ระหว่างประเทึ กฎระเบียบและมาตรการการด าเนินธุรกิจเกาตรระหว่างประเทึ กลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจเกาตรระหว่างประเทึ  การจัดการธุรกิจเกาตรระหว่างประเทึด้านการผลิต การตลาด การเงิน 
ทรัพยากรมนุาย์ โลจิสติกส์ และสารสนเทึ 
 Importance of international agribusiness; international agricultural institution and 
economic policy; regulations and measures in international agribusiness operation; strategy in 
international agribusiness operation; international agribusiness management in production, marketing, 
finance, human resource, logistics, and information 
 
878-526  เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป        3(3-0-6) 
 (Economics of OTOP Commodity) 
     เหตุผลและหลักการของกระบวนการโอวอปและโอทอป พัฒนาการของสินค้าโอทอป  
ของโลกและของไทย นโยบายและกฎระเบียบส าหรับสินค้าโอทอปในประเทึ เกณฑ์การเลือกผลิต
สินค้าโอทอป การวิเคราะห์ทางเึราฐึาสตร์ส าหรับด้านการผลิตและด้านการตลาดสินค้าโอทอป 
ระบบตลาดสินค้าโอทอป ผลการด าเนินงานของระบบตลาด การประเมินผลการด าเนินการของร้าน
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ขายสินค้าโอทอป ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาโอทอปของไทย ประเด็นท้าทายส าหรับผู้ผลิต
สินค้าโอทอป 
 Rationales and principles of OVOP and OTOP; development of OTOP in the world and 
Thailand; policies and regulations on OTOP; criteria on choice of OTOP product; economic 
analysis of OTOP production and marketing;  marketing system of OTOP product and performance;  
evaluation of OTOP store operation; evaluation of OTOP development in Thailand; challenges to 
OTOP producers 
 
878-527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร         3(3-0-6) 
 (Food Industry Management) 
 ความส าคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารต่อเึราฐกิจของประเทึ พัฒนาการและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค หลักการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป คลังสินค้า การ
ขนส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์ หลักการของการปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการ
สุขาภิบาล หลักการในการบริหารความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต กฎหมาย และมาตรฐานอาหาร 
 Importance and role of food industry to Thai economy; development and trend of food 
industry; marketing demand; principles of food industry management covering food chain from raw 
material, processing, warehouse, transportation, and distribution of the products;  good 
manufacturing practice and sanitation; principles of food safety management; laws; food standards  
 
878-528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร     3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 
 ขอบเขตและความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการจัดการทางธุรกิจเกาตร 
ตัวชี้วัดและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคง
คลังและการผลิต การจัดเก็บในคลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทึในการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน และการสร้างมูลค่าและเพิ่มมูลค่าจากการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ 
 Scope and importance of logistics and supply chain in agribusiness management; 
indicators and components of logistics and supply chain covering management of raw material 
procurement, inventory and production management, warehousing, transportation; information 
technology in logistics and supply chain; value creation and value added via logistics analysis 
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878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร           3(3-0-6)
 (Entrepreneurship and Small Agribusiness Management) 
 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จ การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการจัดการด้าน
การตลาด การจัดการการผลิตและสิ่งแวดล้อม การเงิน กฎหมาย และการจัดท าแผนธุรกิจด้านธุรกิจ
เกาตร 
 Characteristics of successful small entrepreneur; businesses opportunities and selection 
of potential business; business models; marketing planning; production and environment 
management; finance; law; preparation of business plans in agribusiness 

 
878-530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร                     3(3-0-6) 
 (Organization Behavior and Human Resource Management in Agribusiness)  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ ในรูปแบบต่าง ๆ และ 
การจัดการทรัพยากรมนุาย์ตามแนวเึราฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การ
คัดเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักาา และการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นึกกาา
จากกรณีึกกาาในภาคธุรกิจเกาตร 
 Analysis of organization behavior at individual, group, and organizational level; human 
resources management based on Sufficiency Economy concepts including recruiting, performance 
appraisal, compensation, personnel maintaining and development; agribusiness case studies  

 
878-531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ                     3(3-0-6) 
 (Accounting and Finance for Management) 
 แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุม
ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ แนวคิดทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การลงทุนใน
สินทรัพย์  การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อการตัดสินใจ 
จริยธรรมนักบัญชี-การเงิน 
  Managerial accounting concepts; use of accounting information for decision making; 
cost analysis; cost - volume - profit analysis; profit planning and control; cost analysis for decision 
making;  financial concepts; financing and investment; investment in assets, capital budgeting 
analysis;  financial statements analysis; use of financial information for decision making; 
accounting and finance ethics    
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878-532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร                     3(2-2-5) 
 (Project Analysis in Agribusiness)  
 ความหมายและลักาณะของโครงการ แผนและโครงการ โครงการลงทุนทางการเกาตร 
แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางเึราฐกิจและการเงิน  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกโครงการแบบกระแสหลักและตามแนวคิดเึราฐกิจพอเพียง 
กรณีึกกาาการวิเคราะห์โครงการทางเึราฐกิจและการเงินทางธุรกิจเกาตร และการประเมินผล
โครงการ 

 Definition and project features; plan and project; agricultural investment project; 
concept of project cost and benefit; valuation of project cost and benefit; differences between 
economic and financial project analysis; risk anakysis; criteria to select the conventional projects 
and Sufficiency Economy based project; case study of economic and financial project analysis in 
agribusiness; and project evaluation 
 
878-533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร         3(2-2-5) 
 (Quantitative Methods in Agribusiness Economics) 
 การใช้สถิติเพื่อบรรยายและพยากรณ์ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  ความเป็นเหตุและผล การวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยสมการถดถอย   
การพยากรณ์ราคาและยอดขายด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา การวางแผนเชิงธุรกิจด้วยโปรแกรม
คณิตึาสตร์ ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง การวางแผนการผลิตหลายช่วงเวลา และการวางแผนการผลิตภายใต้
ความเสี่ยง การสร้างแบบจ าลองปัญหาการขนส่ง  
 Use  of  statistics for  explanation and forecasting; types of data; descriptive statistics 
and test for Independence; causality test; multivariate analysis using variance analysis, basic 
regression model for behavior analysis; price and sale forecasting using time series analysis; 
business planning using mathematical programming: linear programming; multi-period production 
and production under risk; transportation problem modeling 
 
878-534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร         3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy Analysis) 
 แนวคิดว่าด้วยนโยบายเกาตร ทฤาฎีการผลิต การตลาดและการค้าระหว่างประเทึที่
เกี่ยวข้อง  พลวัตของภาคเกาตรในระบบเึราฐกิจไทยและเขตการค้าเสรี การวิเคราะห์นโยบายเกาตร
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ด้านการผลิต การตลาด และการค้าระหว่างประเทึ เค ร่ืองมือในการวิเคราะห์นโยบายเกาตร 
กระบวนการก าหนดนโยบายเกาตร 
      Concepts of agricultural policy; related theories of production, marketing and 
international trade; dynamic of agricultural sector in Thai economy and free trade areas; agricultural 
policy analysis in production, marketing and international trade; selected tools for agricultural 
policy analysis; policy making process 
 
878-535 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร        3(2-2-5) 
 (Management of Information System in Agribusiness) 
 ลักาณะของระบบสารสนเทึเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ธุรกิจ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทึ การจัดการฐานข้อมูลและสื่อสารโทรคมนาคม 
การประยุกต์ระบบสารสนเทึทางธุรกิจเกาตร การสร้างและการจัดการระบบสารสนเทึเพื่อการ
จัดการในองค์การทางธุรกิจเกาตร และผลของระบบสารสนเทึที่มีต่อสังคม 
 Characteristics of management information system; concepts of computer systems for 
business: hardware, software, information system, database management and telecommunications; 
applications of information system in agribusiness; construction and management of information 
system for agribusiness organization; impact of information system to society 
 

878-536    สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจในอาเซียน             3(2-2-5) 
 (Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN) 

 การวิเคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกาตรในกลุ่มอาเซียนและอาเซียน+6 การึกกาาดูงาน
ด้านธุรกิจเกาตรและการพัฒนาเึราฐกิจในประเทึใดประเทึหนก่งที่สอดคล้องกับธุรกิจเกาตรที่
เลือก และน าเสนอในรูปของสัมมนา  
 Agribusiness opportunity analysis in ASEAN and Asean+6; agribusiness and economic 
activities excursion in ASEAN and seminar   
 

878-537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness Economics)   
 การึกกาาเชิงลกกในหัวข้อทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตรที่น่าสนใจ หัวข้อเปลี่ยนแปลงได้
และจะมีการประกาึในแต่ละปี  
 In-depth study of any interesting topic in agribusiness economics, topics can be changed 
and to be announced each year   
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878-596 สัมมนา              1(0-2-1) 
 (Seminar)  
 การค้นคว้าเอกสารวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 Literature review in agribusiness economics research; report writing; and presentation  
 

878-597 สารนิพนธ์           6(0-18-0)  
 (Minor Thesis) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 878-513 และ 878-596 
 การวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร  
 Research for minor thesis in agribusiness economics   
 
878-598 วิทยานิพนธ์                 19(0-57-0) 
 (Thesis) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 878-513 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan A (A 2) 

 
878-599 วิทยานิพนธ์     37(0-111-0) 
 (Thesis) 
 การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan A (A 1) 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

1. 3-9305-00634-58-7 รึ. นางสุธัญญา   
ทองรักา์ 

 

- Ph.D. (Agricultural 
Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

- M.Ag.S. (Natural Resource 
Management), U. of 
Queensland, Australia, 2532 

ดูภาคผนวก ง 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

- วท.บ. (เกาตรึาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2527 

2. 3-8399-00140-01-7 รึ. นายสมบูรณ์   
เจริญจิระตระกูล 
 

- Ph.D. (Economics of 
Agricultural, Rural and Food 
Production Development),  
U. of  Montpellier I,  France, 
2534  

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2527 

- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2524 

ดูภาคผนวก ง 

3. 3-7399-00159-54-1 ผึ. นางสาวสิริรัตน์   
เกียรติปฐมชัย 
 

- Ph.D. (Agricultural 
Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2538 

- วท.บ. (เกาตรึาสตร์),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2532 

ดูภาคผนวก ง 

4. 3-8007-00357-76-6 
 

อาจารย์ นายไชยยะ  คงมณ ี - Ph.D. (Economics),  
U. of  MontpellierSupAgro,  
France, 2558 

- ึ.ม. (เึราฐึาสตร์ธุรกิจ),  
ม.รามค าแหง, 2547 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก ง 

5. 3-9098-00879-81-8 รึ. นายอยุทธ์  นิสสภา - Ph.D. (Agricultural and 
Resource Economics), U. of 
New England, Australia, 
2538 

- M.Sc. (Agricultural 
Economics), U. of  Tamil 
Nadu Agricultural, India, 
2528 

ดูภาคผนวก ง 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

- วท.บ. (เกาตรึาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2524 

6. 5-9010-00044-54-1 อาจารย์ นางสาวอรอนงค์   
ลองพิชัย 

 

- Ph.D. (Agricultural Systems), 
Asian Institute of 
Technology, 2555 

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2547 

- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร), 
ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก ง 

7. 3-5099-00148-79-7 ึ.เกียรติ
คุณ 

นางอารี วิบูลย์พงึ ์ - Ph.D. (Agricultural 
Economics), U. of Illinois, 
Urbana Champaign, U.S.A., 
2526  

- M.A.D.E. (Master of 
Agricultural Development 
Economics), Australian 
National University, 
Australia, 2518  

- วท.บ. (เึราฐึาสตร)์,  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2512 

ดูภาคผนวก ง 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง

วิชาการ 
1. 3-8302-00041-91-3 ผึ. นางปริญญา  เฉิดโฉม 

 
- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  

ม.เกาตรึาสตร,์ 2539 
- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  

ม.ขอนแก่น, 2536 

ดูภาคผนวก จ 

2. 3-9098-00167-94-0 ผึ. นางปรัตถ  พรหมม ี
 

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.เกาตรึาสตร,์ 2543 

- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก จ 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศกึษาระดบั 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง

วิชาการ 
3. 3-9098-00078-07-6 อาจารย์ นางสาวพิชญา   

บุญึรีรัตน์ 
 

- Ph.D.  (Economics), University 
of Massachusetts, U.S.A., 2557 

- วท.ม. (เึราฐึาสตร์),  
ม.เกาตรึาสตร์, 2544 

- วท.บ. (เึราฐึาสตร์),  เกียรติ
นิยมอันดบั 1, ม.เกาตรึาสตร์, 
2541 

ดูภาคผนวก จ 

4. 3-8399-00248-73-0 อาจารย์ นางสาวกันยา   
อัครอารีย ์
 

- ปร.ด. (วิึวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

- วึ.ม. (วิึวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

- วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก จ 

5. 1-9098-00122-63-0 อาจารย์ นายพลากร  สัตย์ซ่ือ 
 

- ึ.ม. (เึราฐึาสตร์),  
- ม.ธรรมึาสตร์, 2553 
- วท.บ. (เึราฐึาสตร์เกาตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 1, 
ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก จ 

 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเึาที่มีความรู้ ความสามารถมาสอนหรือบรรยายพิเึาให้กับ

นักึกกาา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
 ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ. 
2556 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักึกกาา แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ และนักึกกาาแผน ข 

ท าสารนิพนธ์ในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับ เึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตร ภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรกกาาสารนิพนธ์ ตามล าดับ 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีองคค์วามรู้จากการวิจัย 
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทึในการสืบค้นข้อมูล 
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
5) สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติหรือตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ 

5.3  ช่วงเวลา  
แผน ก แบบ ก 1  
- ภาคการึกกาาที่ 1 และ 2 ของปีการึกกาาที่ 1 และ 2 
แผน ก แบบ ก 2  
-  ภาคการึกกาาที่ 2 ของปีการึกกาาที่ 1 และภาคการึกกาาที่ 1 และ 2 ของปีการึกกาาที่ 2 
แผน ข 
-  ภาคการึกกาาที่ 1 และ 2 ของปีการึกกาาที่ 2 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
-  วิทยานิพนธ์  37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
-  วิทยานิพนธ์  19 หน่วยกิต 
แผน ข 
-  สารนิพนธ์    6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 วิทยานิพนธ์ 

1) นักึกกาาเลือกหัวข้อวิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรกกาา
วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนวิจัย 
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2)  นักึกกาาจัดท าและน าเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคการึกกาาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

3) นักึกกาาจัดท ารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเสนอต่อกรรมการที่ปรกกาาทุกภาค
การึกกาา  

4) นักึกกาาด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายใต้การให้ค าปรกกาาของอาจารย์ที่ปรกกาา  
5) นักึกกาาเตรียมต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น าเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
6) นักึกกาาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ

ผู้สนใจ 
 

5.5.2 สารนิพนธ์ 
1) นักึกกาาหาหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางเึราฐึาสตร์ธุรกิจเกาตรที่สนใจ โดยการเรียนใน

รายวิชาสัมมนา วิธีวิจัยฯ หรือรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร 
2) นักึกกาาเลือกหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรกกาา เพื่อจัดท าโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอ

โครงร่างงานวิจัย 
3) อาจารย์ที่ปรกกาาให้ค าปรกกาาในกระบวนการท าวิจัย ตั้งแต่การเขียนโครงร่างงานวิจัย 

การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถกงการเขียนรายงานการวิจัย 

4) นักึกกาาสอบป้องกันสารนิพนธ์ปากเปล่าต่อกรรมการสอบ รวมถกงผู้สนใจ 
5) นักึกกาาปรับแก้รายงานสารนิพนธ์ และเตรียมต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2) ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3) ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์/ต้นฉบับที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด 

วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ และ
ประสบการณ์ในสาขาอย่างเป็น
ร ะ บ บ  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล 

1.1 จั ดการ เ รี ยนการสอนที่ ให้นั กึก กาาได้ ฝึ กหั ด  
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีึกกาาและ
ผ่านรายวิชาสัมมนา 

1.2 ฝึกวิธีการแก้ปัญหาโจทย์งานวิจัย ผ่านรายวิชา 
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม 

 

2.1  มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
รายวิชาของหลักสูตร 

2.2 มีกติกาที่จะสร้างวินัยให้นักึกกาามีความรับผิดชอบ 
และเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกิจกรรม
ของหลักสูตร 

2.3 ให้นักึกกาาท ากิ จกรรม/โครงการ ที่ เ กี่ ย วกับ 
การเส ริมสร้างคุณธรรม จ ริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. มีโลกทัึน์ที่กว้างไกล มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มีความสามารถในการติดต่อ 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ทุกระดับ 

3.1 ก าหนดรายวิชาสัมมนาในหลักสูตร และให้มีการ
จัดท ารายงานค้นคว้าของแต่ละรายวิชา 

3.2  มอบหมายงานให้นักึกกาาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทึ 

3.3  ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชาและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หลักสูตร 

3.4  จัดกิจกรรมดูงานในสถานที่จริง 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
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3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
สามารถท างานโดยล าพังและเป็นทีมได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้
อย่างเป็นระบบ 

4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
5) มีจิตส านกก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา และมีอาจารย์

เป็นต้นแบบในการปฏิบัติการ 
2) สร้างวัฒนธรรม การมีระเบียบวินัยให้กับนักึกกาาในการรักาาระเบียบวินัยของ

มหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีอาจารย์เป็นต้นแบบ 
3) ฝึกฝนความรับผิดชอบโดยจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งให้รู้หน้าที่การเป็นผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 
4) มีการยกย่องนักึกกาาที่ท าดี เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินความรับผิดชอบการมีระเบียบวินัยจากการตรงต่อเวลา ในการเข้าชั้นเรียน 

การส่งงาน การเข้าร่วมสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานวิจัย  

2) ประเมินความซื่อสัตย์ จริยธรรม จากการกระท าทุจริตในการสอบ การลอกรายงาน 
การลอกเลียนผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 

2.2 ความรู ้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤาฎีที่ส าคัญด้านเึราฐึาสตร์เกาตรและ
ธุรกิจเกาตรเชิงพลวัต 

2) มีทักาะในการวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ทฤาฎีและความรู้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู้ที่
ได้ึกกาากับความรู้ในึาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสอนในหลายรูปแบบในแต่ละ

รายวิชาของหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย การน าเสนอ การึกกาาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการึกกาาดูงาน  
3) การฝึกฝนการน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาจริงโดยผ่านการท าวิจัย  
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินผลจากการสอบในรายวิชา การท ารายงานและการน าเสนอรายงานใน

รายวิชา 
2) ประเมินผลจากการสอบโครงงานวิจัย และการสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
3) ประเมินผลจากการสอบประมวลความรอบรู้ 
4) ประเมินผลจากการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) สามารถค้นคว้า ตีความ และวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 
2) สามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ทางเึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร

ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3) คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นึูนย์กลาง การสอนโดยใช้กรณีึกกาา 
2) จัดให้มีการึกกาาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนาและการจัดท าโครงร่างสารนิพนธ์/

วิทยานิพนธ์ 
3) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกฝน คิด วิเคราะห์ ผ่านการวางแผนงานและด าเนินการวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากการเรียนรายวิชา และการจัดท าโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  
2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุาย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวได้เป็นอย่างดี 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกทัึนคติและความรับผิดชอบในรายวิชาที่สอน

ตามหลักสูตร 
2) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอรายงานในรายวิชาที่สอนตามหลักสูตร 
3) จัดให้มีกิจกรรมนอกวิชาเรียนที่ต้องประสานกับหน่วยงานภายนอก 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินผลจากรายวิชาที่ส่งเสริมการท างานกลุ่ม/ทีม 
2) ประเมินผลจากความพกงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักาะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล

ความหมาย และการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทึ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักึกกาาพัฒนาความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทึและคอมพิวเตอร์ 
2) ให้นักึกกาาท าวิจัย 
3) จัดช่องทางให้มีการน าเสนอผลงานสัมมนา ข้อเสนอโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใช้แบบประเมินในการประเมินผลงานที่มอบหมาย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

และรายงาน โดยมีการประเมิน เทคนิคการน าเสนอ ความถูกต้อง การใช้ภาาาเขียน
ภาาาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

2) การสอบประมวลผลความรอบรู้ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถ

ท างานโดยล าพังและเป็นทีมได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
5) มีจิตส านกก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ 

 ความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤาฎีที่ส าคัญด้านเึราฐึาสตร์เกาตรและ

ธุรกิจเกาตรเชิงพลวัต 
2) มีทักาะในการวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ทฤาฎีและความรู้ในการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู้ที่

ได้ึกกาากับความรู้ในึาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถค้นคว้า ตีความ และวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 
2) สามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ทางเึราฐึาสตร์เกาตรและธุรกิจเกาตร

ในการเเก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3) คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุาย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวได้เป็นอย่างดี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักาะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล

ความหมาย และการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทึ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
878 – 501 หลักเศรษฐศาสตร ์                 

878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 
                

878 – 511 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์และการ 
ประยกุต ์

                

878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร 

                

878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 

                

878 – 514 การวิเคราะห์และการจดัการ
การตลาดในธุรกิจเกษตร 

                

878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง 
ธุรกิจเกษตร 

                

878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตร 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 

                

878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
                

878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 
                

878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

                

878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 
                

878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
                

878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานทางธุรกจิเกษตร 

                

878–529 การเป็นผูป้ระกอบการและการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อมด้าน 
ธุรกิจเกษตร 

                

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกจิเกษตร 

                

878 – 531 บัญชแีละการเงินเพื่อการจัดการ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทาง 

ธุรกิจเกษตร 
                

878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร 

                

878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร                 

878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจเกษตร 

                

878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและ
เศรษฐกิจในอาเซียน 

                

878 – 537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 

                

878 – 596 สัมมนา                  

878 – 597 สารนิพนธ์                 

878 – 598 วิทยานิพนธ์                 

878 – 599 วิทยานิพนธ์                 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา 
(ภาคผนวกที่ ฉ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักึกกาา โดยเทียบเคียง 

ผลการเรียนของนักึกกาาที่เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีเพื่อน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงรายวิชา 

2) ทบทวนเนื้อหาทุกปีการึกกาา โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง 

3) ในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพ ที่ท าหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1)  ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) ความก้าวหน้าในงานของบัณฑิต  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา 
2) ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

-  นักึกกาาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สกอ. 
-  นักึกกาาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สกอ.หรือ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
-  นักึกกาาหลักสูตรแผน ข ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ที่สืบค้นได้ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดับคณะและสาขาที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ประกอบด้วย  1) การปฐมนิเทึอาจารย์ใหม่ 2) จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง และ 3) จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ใหม่และอาจารย์รุ่นพี่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ส่งเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา และน าเสนอผลงานวิจัยที่จัดขก้น
ทั้งในและ/หรือนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ.2558 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมึกกาา พ.ึ.2558 โดยก าหนดระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักึกกาา (4) 
คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
1. องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
ในการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการติดตามการ

ด าเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ.2558 ในเร่ือง (1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (3) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4)  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (5) 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกกาาการค้นคว้าอิสระ (6)  คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์ร่วม (7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (8)  การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการึกกาา (9) ภาระงานอาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตึกกาา (10) อาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตึกกาามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ และ (11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรมีการติดตามและส ารวจความพกงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลแก่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรในรอบปีการประเมิน และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีการติดตามผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการึกกาาและสรุปรายงานผลแก่อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรอบปีการประเมิน โดยเฉพาะนักึกกาาที่เรียนแผน ก  
 
3. องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา ก าหนดแนวทางการรับนักึกกาาให้เป็นไปตามที่ก าหนด และสอดคล้องตาม
ประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ.2558 และเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของนักึกกาา เช่น การเรียนปรับ

พื้นฐาน การอบรมเพิ่มในบางเร่ืองตามความจ าเป็น 
2) ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค าปรกกาาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นักึกกาา เช่น 
-  มีระบบอาจารย์ที่ปรกกาาทั่วไป  

 -  จัดสรรอาจารย์ที่ปรกกาาในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักึกกาา 
-  จัดกิจกรรมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกภาคการึกกาา 
-  ให้นักึกกาาท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา พ.ึ.2556  
-  จัดกิจกรรมการอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการออกแบบเคร่ืองมือในการท า

วิจัย การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และ การเขียนรายงานวิชาการ เพื่อช่วยนักึกกาาในการท า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้ส าเร็จตามแผนการึกกาา 

3) ก าหนดแนวทางการพัฒนาึักยภาพนักึกกาาและการเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในึตวรรา
ที่ 21 สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ดังที่ระบุข้างต้น โดย 

-  ในแต่ละภาคการึกกาา มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยน/วางแผนกิจกรรม  
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และพิจารณา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ. 3  

-  ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารายวิชาใน 
ปีการึกกาาถัดไป 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ส ารวจความพกงพอใจของนักึกกาาต่อการบริหารหลักสูตรในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน  

ในทุก ๆ ด้าน 
 
4. องค์ประกอบท่ี 4 คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
(1) ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้
- คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
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-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติของการ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตึกกาา พ.ึ.2558 และเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ฯ 

(2) ระบบ กลไก หรือแนวทางการบริหารอาจารย์ 
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการึกกาาและ

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการ
บริหารอาจารย์เป็นแผนระยะยาว ผ่านทางระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ผ่านสาขาวิชาฯ 

- สาขาวิชาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การึกกาาดูงาน และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มายังคณะ  

- คณะฯโดยทีมบริหาร ประเมินความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
(3 ) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การเตรียมผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นในหมวด 6 การพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อให้ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตึกกาา  พ.ึ.2558 ของ
กระทรวงึกกาาธิการ 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
สาขาฯ และคณะฯ จัดท าแผนระยะยาวในเร่ืองอัตราก าลัง การสรรหา การด ารงรักาาและแผน

ทดแทนบุคลากรสายวิชาการ และหลักสูตรฯ ได้สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรทุกปีการึกกาาเพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนในการพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
5. องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตาม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในึาสตร์ของสาขา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1)  แนวปฏิบัติการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอนและ 

การจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ เข้าร่วม

ประชุมอาจารย์ผู้สอนและจัดท าและส่ง มคอ.3  รวมทั้งปรับแก้ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
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- งานบัณฑิตึกกาา ติดตามการประเมินรายวิชา ประเมินผลอาจารย์โดยนักึกกาา ประเมินผล
อาจารย์โดยอาจารย ์และเอกสารเพื่อการทวนสอบ 

2) แนวทางการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกกาาและ 
การช่วยเหลือก ากับติดตามการึกกาาและการเผยแพร่ผลงานของนักึกกาา 

- นักึกกาาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่สนใจ 
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจของ

นักึกกาา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ที่ปรกกาาที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
-  แจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่ออาจารย์ที่ปรกกาาวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและ  

กองทะเบียนและประมวลผล 
3) การช่วยเหลือก ากับติดตามการึกกาาและการเผยแพร่ผลงานของนักึกกาา กลไกก ากับ ติดตาม

การึกกาาเช่นเดียวกับระบบ กลไกหรือแนวทางควบคุมดูแลให้ค าปรกกาาวิทยานิพนธ์แก่นักึกกาา
บัณฑิตึกกาา ดังนี ้

- การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อควบคุมดูแลให้ค าปรกกาาแก่
นักึกกาาอย่างใกล้ชิด ท าให้การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นไปตามแผน 

- ให้นักึกกาาด า เนินการเกี่ ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการึกกาาระดับบัณฑิตึกกาา และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาแห่งชาติไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบ  กลไกหรือแนวทางควบคุมดูแลให้ค าปรกกาาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตึกกาา 

-  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่เปิดสอน จัดท า มคอ.3 พิจารณาการจัดการประเมินผลให้
สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดส่ง มคอ.3 ผ่านระบบออนไลน์ตามก าหนดเวลา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมึกกาาแห่งชาติ 
 
6. องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน/โสตทัึนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
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ในชั้นเรียน และสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักึกกาา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาเครือข่าย และสนับสนุนการึกกาาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะกรรมการระดับคณะวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ 

ให้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการระดับคณะเป็นประจ าทุกปี 
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอและความพกงพอใจจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างการใช้ 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่าง
น้อยปีการึกกาาละสองครั้ง  โดยต้องบันทกกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการึกกาาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการึกกาาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการึกกาา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักึกกาาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการึกกาา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทึหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(11) ระดับความพกงพอใจของนักึกกาาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพกงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการึกกาาเพื่อ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1)  ประเมินรายวิชา โดยนักึกกาา 
  2)  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน ในกรณีบางรายวิชาที่สอนเป็นทีม 
  3)  ประเมินจากผลการเรียนของนักึกกาา 
 4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักึกกาาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1)  นักึกกาาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
  2)  สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตร โดยประเมินจากความพกงพอใจของมหาบัณฑิตใหม่
ที่มีต่อหลักสูตรทุกปี และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการประเมินผลประกันคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการึกกาาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในแต่ละปีปรากฏในหมวด
ที่ 7 ข้อ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันที ซก่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in 

Agribusiness   Management 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตร 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program  in Agribusiness Economics  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Agribusiness 

Management)  
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย) : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
(ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. (Agribusiness Management) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) 
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Agribusiness Economics) 
 
ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย) : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) 
(ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Agribusiness Economics) 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางธุรกิจเกษตร และมี
ทักษะในการค้นคว้าวิจัย  การเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการ ในการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสังคม 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพ่ือ
ก าหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีความสามารถใน
การจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเข้าใจโครงสร้างระบบธุรกิจ
เกษตรของไทย ที่ปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
และมีทักษะในการจัดการธุรกิจเกษตรโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
วิสั ยทัศน์  มีความรู้ ความสามารถในการวิ เคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรเชิงพลวัต  
2) เ พ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและมีทักษ ะในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการจัดการในการแก้ปัญหาและ
จัดการการเกษตรและธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม  
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม 

5. การด าเนินการหลักสูตร 
5.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

- นอกวัน-เวลาราชการ วันเสาร์และอาทิตย์   
เวลา 09.00 - 20.00 น. 
ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

5. การด าเนินการหลักสูตร 
5.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

- วัน – เวลาราชการปกติ 
- นอกวัน – เวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา  

09.00 – 17.00 น. 
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5.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
2) มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
3) คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

5.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
5.2.1  ส าหรับแผน ก  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

เ ศ รษฐศ าสตร์ เ ก ษตร  ธุ รกิ จ เ กษตร  บริ ห ารธุ รกิ จ 
เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

5.2.2 ส าหรับแผน ข 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ใน 

การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลย 

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
6.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  ไม่มี 
แผน ก แบบ ก 2    39   หน่วยกิต 
แผน ข    39   หน่วยกิต 

6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
6.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  37  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   37   หน่วยกิต 
 แผน ข   37   หน่วยกิต 

6.2 โครงสร้างหลักสูตร  
- หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  10 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  
- ไม่ม ี

แผน ก แบบ ก 2  

6.2 โครงสร้างหลักสูตร  
- หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  6 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  
- วิทยานิพนธ์  37 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
- หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต - หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต - หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์   18 หน่วยกิต 

แผน ข 
- หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์  19 หน่วยกิต 
แผน ข 

- หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 

6.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน      จ านวน   4  รายวิชา คือ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 501 หลักการบัญชีส าหรับผู้บริหาร 2(2-0-4) 
878 – 502 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 – 503 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 
878 - 504 เครื่องมือเชิงปริมาณและการจัดการ

ในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

 

6.3 รายวิชา  
ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน    จ านวน  2  รายวิชา คือ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 501 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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ข. หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก 2 เรียนวิชาบังคับ   จ านวน  15   หน่วยกิต 
แผน ข เรียนวิชาบังคับ    จ านวน  18   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 511 การจัดการทางการตลาดในระบบ

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการผลิตทาง
การเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
878 - 596* สัมมนา 1 1(0-2-1) 
878 - 597* สัมมนา 2 2(0-4-2) 

หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ข 

ข. หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก 2                 จ านวน    15  หน่วยกิต 
แผน ข     จ านวน    16  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - 514 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดใน

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 - 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เกษตร 

3(3-0-6) 

878–596* สัมมนา 1(0-2-1) 
หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ข 

ค. หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก 2   จ านวน     6  หน่วยกิต 
แผน ข    จ านวน   15  หน่วยกิต 

878 – 521 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
878 – 522 ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 3(3-0-6) 
878 – 523 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
878 – 524 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
878 – 525 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

เกษตร 
3(2-2-5) 

878 – 526 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
878 – 531 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสังคมใน

การจัดการธุรกิจเกษตร  
3(3-0-6) 

878 – 532 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
878 – 533 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เกษตร 
3(2-2-5) 

878 – 534 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 535 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) 

878 – 536 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 537 การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3(3-0-6) 

878 – 538 เทคนิคการจัดการธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ 

3(3-0-6) 

878 – 539 กรณีศึกษาทางการจัดการธุรกิจ
เกษตร 

3(3-0-6) 

ค. หมวดวิชาเลือก 
 แผน ก แบบ ก 2   จ านวน     3  หน่วยกิต 
แผน ข    จ านวน   15  หน่วยกิต 

878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 3(3-0-6) 
878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่าง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 3(3-0-6) 
878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทาง

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจ
เกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจ

เกษตร 
3(2-2-5) 

878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) 

878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจเกษตร 
3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 595 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและ

เศรษฐกิจในอาเซียน 
3(2-2-5) 

878 – 537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ
เกษตร 

3(x-y-z) 

 
ง. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 1  
  ไม่มี 
แผน ก แบบ ก 2  
วิทยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
แผน ข 

- สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 
878 – 598 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)  

ง. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 1  
วิทยานิพนธ์  37 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2  
วิทยานิพนธ์  19 หน่วยกิต 
 
แผน ข 

- สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
878 – 598 วิทยานิพนธ์ 19(0-57-0) 
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0)  

6.4 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

6.4 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

ปีที่ 1   
ภาคการศึกษาที่ 1 

878 – 599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0)  
ปีที่ 2     
ภาคการศึกษาที่ 1 
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0) 

 

แผน ก แบบ ก 2  
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 

878 - 501 หลักการบัญชีส าหรับผู้บริหาร 2(2-0-4) 
878 - 502 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 - 503 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 
878 - 504 เครื่องมือเชิงปริมาณและการจัดการ

ในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

 รวม 10(10-0-20)  

แผน ก แบบ ก 2  
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 

878 – 501 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12)  
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ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 - 511 การจัดการทางการตลาดในระบบ

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 - 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการผลิตทาง
การเกษตร 

3(3-0-6) 

878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
  รวม 9(x-y-z)  

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 - 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
878 - 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 - 514 บัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
878 - 515 วิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 599 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
 รวม 12(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 - 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - 514 การวิเคราะห์และการจัดการ

การตลาดในธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 - 598 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
 รวม 9(6-9-12)  

ปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 1 
878 - 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 - 599 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
 รวม 9(3-18-6)  

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
878 - 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เกษตร 
3(3-0-6) 

878 - 598 วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 รวม 9(3-18-6)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 - 599 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 

  

ภาคการศึกษาที่ 2   
878 - 598 วิทยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0)  

แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1  
878 - 501 หลักการบัญชีส าหรับผู้บริหาร 2(2-0-4) 
878 - 502 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 - 503 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 
878 - 504 เครื่องมือเชิงปริมาณและการจัดการ

ในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

 รวม 10(10-0-20)  

แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1  

878 – 501 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12)   

ปีที่ 1   
ภาคการศึกษาที่ 1 

878 - 511 การจัดการทางการตลาดในระบบ
ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 - 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการผลิต
ทางการเกษตร 

3(3-0-6) 

878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 596    สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 รวม 10(x-y-z)   

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
878 - 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
878 - 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 596    สัมมนา  1(0-2-1) 
 รวม 10(x-y-z)  
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ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 - 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
878 - 515 วิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
878 - 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878 - 514 การวิเคราะห์และการจัดการ

การตลาดในธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 

878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z)  

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2    
ภาคการศึกษาที่ 1 
878 - 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เกษตร 
3(3-0-6) 

878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 597 สารนิพนธ์ 2(0-6-0) 
 รวม 11(x-y-z)  

878 - 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 597    สัมมนา 2 2(0-4-2) 
 รวม 11(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 598 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 รวม 9(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
878 - xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 597 สารนิพนธ์ 4(0-12-0) 
 รวม 7(x-y-z)  

6.5 ค าอธิบายรายวิชา 
878 - 504 เครื่องมือเชิงปริมาณและการจัดการในการ

จัดการธุรกิจเกษตร 
(Quantitative and Management Tools in 
Agribusiness Management) 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ทางธุรกิจเกษตร เช่น สมการ 
อสมการ ฟังก์ชัน กราฟ คณิตศาสตร์ทางการเงิน การหาอนุพันธ์และการ
ประยุกต์  เป็นต้น การประยุกต์ใช้สถิติทางธุรกิจเกษตร เช่น สถิติ
พรรณนา สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
สมการถดถอยเบื้องต้น  และการทดสอบการเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัว
แปร เป็นต้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการจัดการ เช่น เครื่องมือด้าน
การวางแผน และการประเมินผล ด้านกระบวนการท างาน ด้านการจัดการ
ความรู้ ด้านการจัดการการเงิน ด้านการจัดการคุณภาพ และด้านการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

6.5 ค าอธิบายรายวิชา 
878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพ้ืนฐาน 

(Basic Quantitative Tools) 
3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการจัดการและตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร สมการ อสมการ ฟังก์ชัน กราฟ 
คณิตศาสตร์ทางการเงิน การหาอนุพันธ์และการประยุกต์  การ
ประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการจัดการและตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และธุรกิจเกษตร ความน่าจะเป็น สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเบื้องต้น การ
ทดสอบการเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปร 

  
 
 
 
- 

 

878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 
(Economic Theory and Applications) 

3(3-0-6) 

 อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ความยืดหยุ่นและการ
ประยุกต์  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน 
โครงสร้างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกม ความล้มเหลวของระบบ
ตลาด แนวคิดและการค านวณบัญชีรายได้ประชาชาติ การก าหนดระดับ
รายได้ประชาชาติดุลยภาพ องค์ประกอบของอุปสงค์รวม เงิน ตลาดเงิน 
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และอัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงานและอุปทานรวม เงินเฟ้อ การว่างงาน 
การค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และดุลการช าระเงิน นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง วัฏจักรธุรกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์ 

878 – 512 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและการผลิตทาง
การเกษตร 
(Agricultural and Production Economics) 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญและบทบาทของภาคเกษตรต่อการผลิตอาหารและ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร 
สภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรการเกษตร ศักยภาพและปัญหา
การเกษตรของไทย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต ภาพรวมการผลิตและการ
บริโภคอาหารของโลก กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรของไทยในปัจจุบันและอนาคต 

 

878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
(Agricultural Economics and Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 บทบาทของภาคเกษตรต่อการผลิตอาหารและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของโลก การบริโภคของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
และธุรกิจเกษตรของอาเซียน สถานภาพการผลิตทางการเกษตร การ
ลงทุนและการใช้ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย  ศักยภาพ
การแข่งขันของภาคเกษตรไทยในเวทีอาเซียนและตลาดโลก การ
ประยุ กต์ ใช้ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ในการ วิ เ คราะห์ ผลิ ตภาพ 
ประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุน การวิเคราะห์นโยบายและ
ผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร และ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรไทย
อย่างยั่งยืน 

878 – 515 วิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร             
(Research Methods in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางธุรกิจเกษตร 
ขั้นตอนการวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทของข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ การ
บริหารงานวิจัย  แหล่งทุนในการท าวิจัย และจรรยาบรรณในการวิจัย 

878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(Research Methods in Agribusiness 
Economics) 

3(3-0-6) 

 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เกษตร กระบวนการในการวิจัย  การจัด เตรียมข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภทของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยเชิง
ปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ การบริหารงานวิจัย  แหล่งทุนในการ
ท าวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย และสาธิตการวิเคราะห์สถิติวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

878 – 511 การจัดการทางการตลาดในระบบธุรกิจเกษตร   
(Marketing Management in Agribusiness 
System)                                                       

3(3-0-6) 

 ตลาดและการตลาด ความส าคัญ การตลาดสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างการตลาด หน้าที่ทาง
การตลาด ราคาสินค้าเกษตรและการวิเคราะห์ราคา ช่องทางการตลาด 
ส่วนเหลื่อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคในระบบธุรกิจเกษตร 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตรและกลยุทธ์ทางการตลาด และนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการจัดการทางการตลาด 
 

878 – 514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดใน
ธุรกิจเกษตร     
(Marketing Analysis and Management in 
Agribusiness)                                                       

3(3-0-6) 

 ระบบการตลาดและราคาสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร แนวคิดการตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และ
การตลาดเชิงจิตวิญญาณ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร 
พฤติกรรมของผู้ซื้อที่เป็นองค์กรและผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและ
เลือกตลาดเป้าหมาย การจัดการตลาดในโลกยุคใหม่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการจัดการ กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์และการจัดการ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การจัดการความเสี่ยงในตลาดธุรกิจเกษตร 
จริยธรรมการตลาด 

878 – 532  การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 
(Strategic Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์ 

878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร  
(Strategic Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 สภาพแวดล้อมธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด 
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การก าหนดกลยุทธ์ในระดับและด้านต่างๆ แนวทางในการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยเน้น
กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจเกษตร 

กลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ในระดับและมุมมองด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีศึกษาทางด้านธุรกิจเกษตร   

 
 
- 

 

878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 
(Agricultural Production Economics) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรใน
ภาวการณ์คงที่และพลวัต การจัดสรรปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการ
ผลิต อุปสงค์ปัจจัยการผลิตและอุปทานผลผลิตเกษตร ต้นทุนการผลิต 
การเติบโตของหน่วยธุรกิจฟาร์มและการวางแผนการผลิตภายใต้ความ
เสี่ยงโดยวิธีการทางโปรแกรม 

 
 
 
 
- 
 
 

878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 
(Modern Farm Management) 

3(3-0-6) 

 สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิ จฟาร์มในยุคการ
เปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์ทุนและทรัพยากร การวางแผนฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์ม
ผสมผสาน และฟาร์มขนาดใหญ่ การวางแผนและจัดการเกษตร
ปราณีต การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการจัดการ  การ
จัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การ
ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน และ
กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 

878–521 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 
(Managerial Economics) 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
เครื่องมือและเทคนิค การวิเคราะห์ของศาสตร์ด้านการตัดสินใจ เพ่ือ
แก้ปัญหาในการตัดสินใจทางการจัดการขององค์กรทางธุรกิจและองค์กร
ที่ไม่ใช่ธุรกิจ ในด้านการวิเคราะห์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิตและ
ต้นทุน การวิเคราะห์ตลาด การก าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การหาค่าที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด โดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
เกษตร 

878–523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 
(Managerial Economics) 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
เทคนิคและเครื่องมือ การวิเคราะห์ของศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจทางการจัดการขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหา
ก าไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์การ
ผลิตและต้นทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด 
การก าหนดราคา การตัดสินใจการผลิตในระยะสั้นและการวางแผน
ระยะยาว  การหาค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด โดย
เน้นการประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 
- 
 
 

878–524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร  
(Agricultural Marketing Economics) 

3(3-0-6) 

 สถานการณ์และปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
และอาหาร พฤติกรรมของระบบตลาด แนวทางการศึกษาตลาดของ
สินค้ าเกษตรและอาหารด้วยการจัดการองค์การอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพของระบบตลาดและหน่วยธุรกิจ ทฤษฎีและแบบจ าลอง
เชิงประจักษ์เพ่ือวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรฯ 
บทบาทของข้อตกลงระหว่างประเทศต่อการตลาดสินค้าเกษตรใน
ประเทศ ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตร 
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- 
 
 

878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 
(Economics of OTOP Commodity) 

3(3-0-6) 

     เหตุผลและหลักการของกระบวนการโอวอปและโอทอป 
พัฒนาการของสินค้าโอทอปของโลกและของไทย นโยบายและ
กฎระเบียบส าหรับสินค้าโอทอปในประเทศ เกณฑ์การเลือกผลิตสินค้า
โอทอป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับด้านการผลิตและด้าน
การตลาดสินค้าโอทอป ระบบตลาดสินค้าโอทอป ผลการด าเนินงาน
ของระบบตลาด การประเมินผลการด าเนินการของร้านขายสินค้าโอ
ทอป ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาโอทอปของไทย และประเด็น
ท้าทายส าหรับผู้ผลิตสินค้าโอทอป 

878 – 537 การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

3(3-0-6) 

  (Agribusiness and Food Industry Management) 
 ความส าคัญและบทบาทของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของธุรกิจ
เกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และความต้องการของตลาด หลักการจัดการ
ธุรกิจเกษตร หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหาร
ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า การขนส่งและ
การกระจายผลิต ภัณฑ์  หลักการของการปฏิบัติที่ ดี ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล หลักการในการบริหารความ
ปลอดภัยของอาหารที่ผลิต กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 

878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  
(Food Industry Management) 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร 
ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรูป คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์ หลักการของ
การปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล 
หลักการในการบริหารความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต กฎหมาย และ
มาตรฐานอาหาร 

878 – 534 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ
ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship and Small Agribusiness Management) 
 คุณสมบัติ ของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จขนาดย่ อมที่ ประสบ
ความส าเร็จ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่เหมาะสม
กับตนเอง รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการจัดการด้านการตลาด 
การจัดการการผลิต การเงิน กฎหมาย โดยเน้นการจัดท าแผนธุรกิจด้าน
ธุรกิจเกษตร 

878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ
ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
(Entrepreneurship and Small Agribusiness 
Management) 

3(3-0-6) 

 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบ
ความส าเร็จ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่
เหมาะสมกับตนเอง รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการจัดการ
ด้านการตลาด การจัดการการผลิตและสิ่งแวดล้อม การเงิน กฎหมาย 
และการจัดท าแผนธุรกิจด้านธุรกิจเกษตร 

878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ทางธุรกิจเกษตร     
(Organization Behavior and Human 
Resource Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
องค์การ ในรูปแบบต่างๆ และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิด
ประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล การจ่าย
ค่าตอบแทน การธ ารงรักษา และการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นศึกษาจาก
กรณีศึกษาในภาคธุรกิจเกษตร 

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร         
(Organization Behavior and Human 
Resource Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
องค์การ ในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การคัดเลือก 
การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา และการพัฒนา
บุคลากร โดยเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาในภาคธุรกิจเกษตร 

878 – 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
(Management Accounting) 

3(3-0-6) 878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ   
(Accounting and Finance for Management) 

3(3-0-6) 
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 แนวคิดของการบัญชีเพ่ือการจัดการ การใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุมก าไร การวิเคราะห์
ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ แนวคิดทางการเงิน  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์การลงทุน 

 แนวคิดของการบัญชีเพ่ือการจัดการ การใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุมก าไร การวิเคราะห์
ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ แนวคิดทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การ
ลงทุนในสินทรัพย์  การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์งบการเงิน 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ จริยธรรมนักบัญชี-การเงิน 

878 – 524 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 
(Project Analysis in Agribusiness) 

3(2-2-5) 

 ความหมายและลักษณะของโครงการ แผนและโครงการ 
โครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ การตีค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ความ
แตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจและการเงิน ตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกโครงการ ทั้งที่ค านึงถึงเวลาและไม่ค านึงถึง
เวลา การวิเคราะห์โครงการทางการเงินทางธุรกิจเกษตร และการ
ประเมินผลโครงการ 

878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 
(Project Analysis in Agribusiness) 

3(2-2-5) 

 ความหมายและลักษณะของโครงการ แผนและโครงการ 
โครงการลงทุนทางการเกษตร แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ การตีค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ความ
แตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจและการเงิน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกโครงการแบบ
กระแสหลักและตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการวิเคราะห์
โครงการทางเศรษฐกิจและการเงินทางธุรกิจเกษตร และการ
ประเมินผลโครงการ 

878 – 525 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร 
(Quantitative Analysis in Agribusiness) 

3(2-2-5) 

 วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-
ผลผลิต วิธีการวิเคราะห์ทางวิธีวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ  
การวิเคราะห์การตัดสินใจเมื่อมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจเกษตร    

878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 
(Quantitative Methods in Agribusiness 
Economics) 

3(2-2-5) 

 การใช้สถิติเพ่ือบรรยายและพยากรณ์ ประเภทของข้อมูล 
การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความเป็นเหตุ
และผล การวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยสมการถดถอย  การพยากรณ์ราคา
และยอดขายด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา  การวางแผนเชิงธุรกิจด้วย
โปรแกรมคณิตศาสตร์ ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง  การวางแผนการผลิตหลาย
ช่วงเวลา และการวางแผนการผลิตภายใต้ความเสี่ยง  การสร้าง
แบบจ าลองปัญหาการขนส่ง 

 
 

- 

878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจใน
อาเซียน 
(Economic and Agribusiness Seminar in 
ASEAN) 

3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกษตรในกลุ่มอาเซียนและ
อาเซียน+6 การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งที่สอดคล้องกับธุรกิจเกษตรที่เลือก และ
น าเสนอในรูปของสัมมนา 

878 – 595 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร  
(Special Topics  in Agribusiness 
Management) 

3(3-0-6) 

 หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

878 – 537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness Economics)  
 การศึกษาเชิงลึกในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรที่
น่าสนใจ หัวข้อเปลี่ยนแปลงได้และจะมีการประกาศในแต่ละปี 
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878 – 596 สัมมนา 1              

(Seminar I) 
1(0-2-1) 

 การค้นคว้าเอกสารทางธุรกิจเกษตร การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการน าเสนอ 
878 – 597 สัมมนา 2   

 (Seminar II) 
 2(0-4-2) 

 การจัดเตรียม และน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการ
ธุรกิจเกษตร 

878 – 596 สัมมนา                
(Seminar) 

1(0-2-1) 

 การค้นคว้าเอกสารวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การ
เขียนรายงานและการน าเสนอ 

878 – 599 วิทยานิพนธ์        
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

 การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

878 – 598 วิทยานิพนธ์        
 (Thesis) 

19(0-57-0) 

 การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 

878 – 599 วิทยานิพนธ์        
 (Thesis) 

37(0-111-0) 

 การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
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ภาคผนวก ข 
 

ส่วนท่ี   1  ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 การพัฒนาประเทศในช่วงกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจนอกภาคเกษตรเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็
ตาม ประชากรร้อยละ 50 ยังคงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหารซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการภายในประ เทศและการส่งออก 
โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการส่งออกได้ทวีความส าคัญมากขึ้นเป็น
ล าดับ กล่าวคือ มูลค่าการส่งออกสินค้ าเกษตร และสินค้ า
อุตสาหกรรมเกษตรของไทย เพ่ิมขึ้นจาก 169,775 และ 82,121 
ล้านบาทในปี 2535 เป็น 687,699 และ 521,682 ล้านบาทในปี 
2556 หรือเพิ่มขึ้น 4.0 และ 6.4 เท่า ตามล าดับในระยะเวลา 21 ปี 
 ส าหรับภาคใต้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตรเป็น
หลัก โดยในปี 2556 ภาคเกษตรสร้างรายได้ให้กับภาคใต้ได้สูงถึง
ร้อยละ 27.5 ของรายได้รวมของภาคใต้ สินค้าเกษตรที่โดดเด่น เช่น 
ยางพารา อาหารทะเล ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเกษตรที่อาศัยวัตถุดิบพ้ืนฐานดังกล่าวขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางและอาหารทะเลในระดับโลกมาอย่างยาวนาน 
 ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงื่อนไขต่าง ๆ ในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก ตั้งแต่การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการค้าเสรี
พหุภาคี เขตการค้าเสรีระดับทวิภาคี และเขตการค้าเสรีระดับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระแสอาหารปลอดภัยหรืออาหาร
อินทรีย์  การผลิตภายใต้ระบบคุณภาพต่าง ๆ ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคสัตว์บางชนิด ปัญหาโลกร้อน ปัญหาวิกฤติ
พลังงาน ปัญหาพืชพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร และการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละประเด็น จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรของประเทศทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จึงเห็นความจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรระดับ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ในการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาภาคเกษตรและ
ธุรกิจเกษตรซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยและของภาคใต้
ในสถานการณ์การแข่งขัน และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น 

 หลักสู ตรศิลปศาสตร 
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต
ให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร และ
มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ ใ น ก า ร
วิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต 
บูรณาการ เพ่ือก าหนดนโยบาย
หรื อ / แ ล ะ ว า ง แ ผนกล ยุ ท ธ์ 
ตลอดจนมีความสามารถในการ
จัดการ เ พ่ือพัฒนา เศรษฐกิ จ
เกษตรและธุรกิจเกษตรอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1) เ พ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  มี วิสัยทัศน์  มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และธุรกิจเกษตรเชิงพลวัต  
2) เ พ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ มี
ความสามารถและมีทักษะใน
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐศาสตร์และการจัดการใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ จั ด ก า ร
การเกษตรและธุรกิจเกษตรได้
อย่างเหมาะสม  
3) เ พ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ มี
ความสามารถในการท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบและ
ช่วยเหลือสังคม 
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ส่วนท่ี   2  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์  มีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรเชิงพลวัต 
รหัส วิชา หน่วยกิต ค าอธิบายเพิ่มเติม 

878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) - 
878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 3(3-0-6)  
878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)  
878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ 

ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6)  

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6)  

878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5)  
878 – 537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(x-y-z)  
878 – 596 สัมมนา 1(0-2-1)  
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)  
878 – 598 วิทยานิพนธ์ 19(0-57-0)  
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0)  
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2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการในการแก้ปัญหาและจัดการการเกษตรและธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

รหัส วิชา หน่วยกิต ค าอธิบายเพิ่มเติม 
878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) - 
878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 3(3-0-6)  
878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)  
878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ 

ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6)  

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6)  

878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 596 สัมมนา 1(0-2-1)  
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)  
878 – 598 วิทยานิพนธ์ 19(0-57-0)  
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0)  
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3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม  

รหัส วิชา หน่วยกิต ค าอธิบายเพิ่มเติม 
878 – 501 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) - 
878 – 502 เครื่องมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6)  
878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)  
878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป 3(3-0-6)  
878 – 527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)  
878 – 528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ 

ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6)  

878 – 530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6)  

878 – 531 บัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
878 – 532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6)  
878 – 535 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5)  
878 – 537 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(x-y-z)  
878 – 596 สัมมนา 1(0-2-1)  
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)  
878 – 598 วิทยานิพนธ์ 19(0-57-0)  
878 – 599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0)  
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ศาสตราจารย์  ดร.ทานตเทพ  พรหมเศรณี  
1.  โดยรวม หลักสูตรนี้ให้ความรู้ทั้งกว้างและลึกกับ
นักศึกษา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาควรมีความสามารถใน
การค้นคว้าหรือเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมที่
นอกเหนือจากธุรกิจเกษตร ด้วยความสามารถในการ
ค้นคว้าอิสระที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพ ภายใต้
สภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
หลากหลาย 

1. หลักสูตรได้เปิดโอกาส กระตุ้นให้
นักศึกษาค้นคว้ า อิสระอยู่ แล้วในทุก
รายวิชา 

2. หลักสูตร ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (lab simulations) 
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ว่าการท าธุรกิจจริงเป็น
อย่างไร การเตรียมแผนการตลาดส าหรับสินค้าใหม่ 
(มากกว่าจะอ่านจากต าราหรือค าสอนในชั้นเรียนเพียงอย่าง
เดียว)  

2. ในการเรียนการสอนวิชา  
878-514 การวิ เคราะห์และการจัดการ
ตลาดในธุรกิจเกษตร 
878-515 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เกษตร และ 
878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
ได้ให้นักศึกษา เ รียน รู้จากกรณีธุ รกิจ
เกษตรจริงอยู่แล้ว 

3. เล่มหลักสูตรยาวมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

3 .  จ า เ ป็ นต้ อ งท า ต ามระ เบี ย บขอ ง
มหาวิทยาลัยและ สกอ. 

รองศาสตราจารย์  ดร.อ านวย  แสงโนรี  
1.  ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
รวมกันขาดความเฉพาะเจาะจง ท าให้ไม่น่าสนใจและท า
ให้การจัดการหลักสูตรมีความยากมากขึ้น 

1. ปรับชื่อปริญญา เป็นเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร และปรับโครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ 

2. วิชาเลือกธุรกิจเกษตรมากเกินไป ควรพิจารณาปรับลด 2. ได้ด าเนินการปรับลดไป 3 วิชา  
3. ค าอธิบายรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การจัดการ” ไม่ควรมี 
part ของเศรษฐศาสตร์มหภาค 

3. ได้ด าเนินการตัดออกแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
4. ควรพิจารณาการท า curriculum mapping กล่าวคือ ใน
แต่ละรายวิชาไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ทุกทักษะ  

4. ได้ด าเนินการแล้ว 
 

ดร.วิชัย  เตชะวัฒนานันท์  
1. ชื่อปริญญาไม่สื่อว่าจะมีความโดดเด่นในสาขาไหน 
ระหว่างเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร  
ก าหนดแผนแต่ละแขนงให้ชัด 

1. ได้ปรับชื่อปริญญาให้ชัดเป็น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และปรับ
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้
สอดคล้องกับชื่อใหม่ 

2. วัตถุประสงค์หลักสูตร ควรเน้น 3 ประเด็นหลักคือ ผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนเก่ง วิเคราะห์เป็น เป็นนักปฏิบัติและ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ และเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม 

2. ได้ด าเนินการแล้ว 

3. การก าหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขส าหรับผู้จะสมัครเรียน 
แบบ ก 1 มีหรือไม่ 

3. หลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นราย ๆ ไป  

4. ควรตัดค าว่า “ขั้นสูง” ออกจากรายวิชา “เศรษฐศาสตร์ 
การตลาดเกษตรขั้นสูง”  

4. ได้ด าเนินการแล้ว 

5. ตัดรายวิชา “พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับอาหาร” ออก 
เน่ืองจากมีความซ้ าซ้อนกับรายวิชา “การวิเคราะห์และการ
จัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร” 

5. ได้ด าเนินการแล้ว และน าเนื้อหา
บางส่วนไปเพิ่มเติมในรายวิชา “การ
จัดการอุตสาหกรรมอาหาร” 

6. เสนอแนะให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายในวิชาหลัก โดย อาจารย์ประจ าวิชาสอน 60% 
ให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก 20% และท ารายงาน 20% 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และปฏิบัติได้จริง 

6. หลักสูตรจะน าไปด าเนินการต่อไป 

นายมณฑล  รัตนแคล้ว  
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร ควรเพิ่มเติมในเร่ือง
ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ได้ด าเนินการแล้ว และได้สอดแทรก
ประเด็นนี้ในรายวิชา  
878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
878-530 พฤติกรรมองค์การและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
2. หลักสูตร ควรเพิ่มเติมและให้ความส าคัญในเร่ืองการ
จัดการธุรกิจเกษตร ประเภท SMAEs (Small and Medium 
Agricultural Enterprises) ซึ่งเป็นวิสาหกิจการเกษตรขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 

2. หลักสูตรมีรายวิชานี้อยู่แล้วคือ 
878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
ซึ่งรายวิชานี้ได้เน้นวิสาหกิจด้าน
การเกษตรอยู่แล้ว 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.   ชื่อ นางสุธัญญา ทองรักษ์     
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri Columbia, U.S.A., 

  2538 
  - M.Ag.S. (Natural Resource Management),  

  U. of Queensland, Australia, 2532 
  - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2527 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
510-111 Principle of Crop Production 3(3-0-6) 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-325 Natural Resource and Environmental Economics 3(3-0-6) 
877-382 Internship in Agricultural Economics 350 ชั่วโมง 
877-432 Philosophy of Sufficiency Economy 3(3-0-6) 
877-497 Seminar in Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project in Agricultural Economics 3(0-0-9) 

879-403 Fishery Economics 3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-512 Agricultural Economics and Agribusiness  3(3-0-6) 
878-532 Project Analysis in Agribusiness  3(2-2-5) 
878-536 Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN 3(2-2-5) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
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ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย  สุชิรา แก้วรักษ์  วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน  ศิริกุล ศรีแสง
จันทร์ นลินทิพย์ เพณี ก่อวดี ผลเกลี้ยง จิราภรณ์ บาลชื่น และต่อพร สัตบุษ. 2555. การศึกษาการ
น ามาตรฐานทะลายปาล์มน้ ามันปปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบในการประกาศเปนนมาตรฐาน
บังคับ. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ. 

2. สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย สุชิรา แก้วรักษ์ และเสาวภา คุ้มสุวรรณ. 2555. การ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดวางปะการังเทียม . รายงานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 

3. มัณฑนา หีมมิหน๊ะ สุธัญญา  ทองรักษ์ และสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2556. การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยปม้สกุลหวายของเกษตรกร ในอ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร คร้ังที่ 2. หน้า 24-33. 

4. สุธัญญา ทองรักษ์ และ เสาวภา คุ้มสุวรรณ. 2557. การตลาดสินค้าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน. 
รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

5. สุธัญญา ทองรักษ์  สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย  และพลากร สัตย์ซื่อ. 2558. การประเมินความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติระยะที่ 1 “โครงการวิจัยเร่ือง ความ
เสถียรของปาล์มน้ ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

6. นูรีฮาน สาและ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และสุธัญญา  ทองรักษ์. 2558. กลยุทธ์การพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส . รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจ
เกษตร คร้ังที่ 4 เร่ือง “ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย” วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 
2558. หน้า 147-160. 

7. Thongrak S., S. Kiatpathomchai and S. Kaewrak. 2011. Baseline study of the oil palm 
smallholders in the project areas. Research Report. GIZ Thailand. 

8. Thongrak S. and S. Kiatpathomcha. 2012. Impact study of the project on sustainable palm oil 
production for bio-energy in Thailand. Research Report. GIZ Thailand.  

9. Lestariadi. R. A., R. Anindita, and S. Thongrak. 2012. Efficiency of resource use in small-scale 
white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan regency, East Java province, 
Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 9(9): 21-27. 
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10. Kongmanee, C., B. Chambon, R. Bourgeois, B.Wampfler, S. Thongrak, and B. 
Somboonsuke. 2014. Farm trajectories and recent changes in the rubber farms in southern 
Thailand. Thaksin University Journal. 17(4): 35-47. 

 
ประเภทหนังสือต ารา 

1. สุธัญญา ทองรักษ์ และสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2557. การเปนนผู้ประกอบการด้านการผลิตปาล์ม
น้ ามัน: คู่มือส าหรับเกษตรกรรายย่อย โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมใน
การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 58 หน้า.  

2. ธีระพงศ์  จันทร์นิยม  สุธัญญา  ทองรักษ์  สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย และธิตินัย  พงศ์พิริยะกิจ. 
2558. สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ ามัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 58 หน้า. 
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2.   ชื่อ นายสมบูรณ์   เจริญจิระตระกูล 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economics of Agricultural, Rural and Food Production 

  Development), U. of Montpellier I,  France, 2534  
  - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2527 
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2524 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-313 Social, Economics and Politic Conscience 2(1-2-3) 
877-431 Agricultural Policy 3(3-0-6) 
877-429 Research Methods in Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-444 Rubber Economy 3(3-0-6) 
877-497 Seminar in Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project in Agricultural Economics 3(0-0-9) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-513 Research Methods in Agribusiness Economics  3(3-0-6) 
878-534 Agricultural Policy Analysis 3(3-0-6) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล และ สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย. 2554. องค์กรการเงินชุมชนกับการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.  

2. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล. 2554. การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารา ความห่วงใยและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย. (http//www.biothai.net). 

3. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล และ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2555. ปัญหาการจัดการกองทุนการออม 
และ สวัสดิการชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์. 6(1) หน้า 107-133. 

4. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล. 2557. ข้อสังเกตแผนพัฒนายางพาราปทย ปี 2542-2556 (การขยาย 
พื้นท่ีเพาะปลูกกับผลิตภาพของท่ีดิน ในสวนยาง ปม้ยาง น้ ายางและยางแผ่น. ชุดความรู้ ม.อ. :  
ยางพาราเล่ม 1. สงขลา: ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 66-72.  

5. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล  พลากร สัตย์ซื่อ และอริศรา ร่มเย็น. 2557. การวิเคราะห์ทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ก า ร เ พิ่ ม พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว ใ ห้ ร ะ บ บ ส ว น ย า ง พ า ร า .  ร า ย ง า น วิ จั ย . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

6. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล. 2558. ทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรภายใต้วิกฤติราคายาง . 
รายงานการประชุมระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์
อาหาร และธุรกิจเกษตร คร้ังที่ 4 เร่ือง “ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย” วันศุกร์ที่ 
17 กรกฎาคม 2558. หน้า 1-3.  

7. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล. 2558. พืชร่วมยาง:  ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาราคายาง. ใน ลองแล 
งานวิจัยใน ม.อ. 7 หนังสือรวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2558. 
หน้า 86-89. 

8. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล  พลากร สัตย์ซื่อ และอริศรา ร่มเย็น. 2558. ความรู้ภาคปฏิบัติและ
บทเรียนกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชร่วมยาง. วารสารพัฒนาสังคม 
17(2): 35-50. 

9. Awae Masae and Somboon Charernjiratragul. 2013. Structural Change and Natural Resource-
based Livelihood Adjustment among Wetland Settlers in Southern Thailand. International 
Journal of Science Commerce and Humanities. 1(4) P. 57-67. 

ประเภทหนังสือต ารา 
1. สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล. 2557. อนิจจลักษณะพัฒนาการยางพาราปทย และการใช้ยางพาราโลก 

กับทางออกการแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ หจก. ภาพพิมพ์ (100 หน้า). 
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3.   ชื่อ นางสาวสิริรัตน์   เกียรติปฐมชัย 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, Germany, 2551 
  - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
  - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 

877-222 Farm Business Management 3(3-0-6) 

877-323 Principles of Agricultural Marketing and Product Prices 3(3-0-6) 

877-382 Internship in Agricultural Economics 350 ชั่วโมง 
877-428 Principles of Project Analysis 3(3-0-6) 

877-432 Philosophy of Sufficiency Economy and Application 3(3-0-6) 

877-447 Economics of Agricultural Development 3(3-0-6) 

877-497 Seminar in Agricultural Economics 1(1-0-3) 

877-498 Research Project in Agricultural Economics 3(0-0-9) 

879-301 Principles of Agricultural Marketing 3(3-0-6) 

879-302 Farm Business Management for Agriculturalist 3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-514 Marketing Analysis and Management in Agribusiness  3(3-0-6) 
878-522 Modern  Farm  Management 3(3-0-6) 
878-524 Agricultural Marketing Economics 3(3-0-6) 
878-526 Economics of OTOP Commodity 3(3-0-6) 
878-532 Project Analysis in Agribusiness  3(2-2-5) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
 

http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1689
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2554.  องค์กรการเงินชุมชนและการพัฒนา
ชุมชนแบบองค์รวม. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 

2. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล. 2555. ปัญหาการจัดการกองทุนการออม 
และสวัสดิการชุมชน. วารสาร เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ 6(1): 107-133. 

3. สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย สุชิรา แก้วรักษ์ วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน ศิริกุล ศรีแสง
จันทร์ นลินทิพย์ เพณี ก่อวดี ผลเกลี้ยง จิราภรณ์ บาลชื่น และต่อพร สัตบุษ. 2555. การศึกษาการ
น ามาตรฐานทะลายปาล์มน้ ามันปปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบในการประกาศเปนนมาตรฐานบังคับ. 
รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ. 

4. สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย สุชิรา แก้วรักษ์ และเสาวภา คุ้มสุวรรณ. 2555. การ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดวางปะการังเทียม . รายงานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 

5. มัณฑนา หีมมิหน๊ะ สุธัญญา  ทองรักษ์ และสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2556. การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยปม้สกุลหวายของเกษตรกร ในอ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร คร้ังที่ 2. หน้า 24-33. 

6. สุธัญญา ทองรักษ์ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และพลากร สัตย์ซื่อ. 2558. การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติระยะท่ี 1 “โครงการวิจัยเร่ือง ความ
เสถียรของปาล์มน้ ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

7. นูรีฮาน สาและ สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ สุธัญญา ทองรักษ์. 2558. กลยุทธ์การพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหารและธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 
เร่ือง ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเครือข่าย, กรกฎาคม 2558: 147-160. 

8. Thongrak, S., S. Kiatpathomchai and S. Kaewrak. 2011. Baseline study of the oil palm 
smallholders in the project areas. Research Report. GIZ Thailand. 

9. Thongrak, S. and S. Kiatpathomchai. 2012. Impact study of the project on sustainable palm 
oil production for bio-energy in Thailand. Research Report. GIZ Thailand. 
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10. Kusuma, B. A., S. Kiatpathomchai and N. Hanani AR. 2016. The Impact of Minimart on 
Traditional Shop in Malang East Java, Indonesia. Russian Journal of Agriculture and 
Socio-economic Science. 1(49): January 2016. 

 
ประเภทหนังสือต ารา 

1. สุธัญญา ทองรักษ์ และสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย. 2557. การเปนนผู้ประกอบการด้านการผลิตปาล์ม
น้ ามัน: คู่มือส าหรับเกษตรกรรายย่อย โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมใน
การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 58 หน้า.  

2. ธีระพงศ์  จันทร์นิยม  สุธัญญา  ทองรักษ์  สิริรัตน์  เกียรติปฐมชัย และธิตินัย  พงศ์ พิริยะกิจ. 
2558. สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ ามัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 58 หน้า. 
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4.   ชื่อ  นายปชยยะ คงมณี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economics), U. of MontpellierSupAgro, France, 2558 
  - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.รามค าแหง, 2547 

     - วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-221 Introduction to Agricultural Economics  3(3-0-6) 
877-281 Internship in agricultural community studies  50 ชั่วโมง 
877-349 Agribusiness Management 3(3-0-6) 
877-444 Rubber Economy 3(3-0-6) 
877-452 Strategic Management in Agribusiness 3(3-0-6) 
877-455 Logistic and Supply Chain Management in Agriculture 3(3-0-6) 
877-471 Institutional Economics 3(3-0-6) 
877-497 Seminar in Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project in Agricultural Economics 3(0-0-9) 
879-321 Agribusiness Management 3(3-0-6) 
879-423 Strategic Management in Agriculture 3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-513 Research Methods in Agribusiness Economics  3(3-0-6) 
878-515 Strategic Management in Agribusiness 3(3-0-6) 
878-534 Agricultural Policy Analysis 3(3-0-6) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. Somboonsuke, B., P.Wettayaprasit, C. Kongmanee, K.Pacheerat, and B. Chambon. 2012.  
Rubber Tapping System and Tapping Labor Management of Rubber Farmers’ Households: 
Comparison among Rubber Ecozones in Songkhla Province. The Kasetsart Journal: Social 
Sciences. 33(1): 92-105. 

2. Ruf, F., B. Chambon, and C. Kongmanee. 2013. L’ he’ve’a: rente naturelle, rente de 
capitalization? Le centre-ouest ivoirien et le sud thailandais. In. Cultures pérennes 
tropicales: Enjeux économiques et écologiques de la diversification. Edited by Ruf, F. and 
Schoth, G. page: 131-147. Ed. Quae: Versailles, France. 

3. Chambon, B. Angthong, S. Kongmanee, C. Somboonsuke, B. Mazon, S. Puengcharoen, A. 
Martin, C. and Lacote, R.. 2014.  A comparative analysis of smallholders’ tapping practice in four 
rubber producing regions of Thailand.  Advance Materials Research. 844(2014): 34-37. 

4. Kongmanee, C., B. Chambon, R. Bourgeois, B.Wampfler, S. Thongrak, and B. 
Somboonsuke. 2014. Farm trajectories and recent changes in the rubber farms in southern 
Thailand. Thaksin University Journal. 17(4): 35-47. 

5. Chambon, B., Ruf, F., Kongmanee, C., and S. Angthong. 2016. Can the cocoa cycle model 
explain the continuous growth of the rubber (Hevea brasiliensis) sector for more than a 
century in Thailand?. Journal of Rural Studies. 44(April): 187-197. 

 
ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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5.   ชื่อ นายอยุทธ์ นิสสภา 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), U. of New England,  

  Australia, 2538 
  -  M.Sc. (Agricultural Economics), U. of Tamil Nadu Agricultural,  

  India, 2528 
  -  วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2524 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
875-323 Introduction to Econometrics 3(3-0-6) 
520-316 Principles of Administration And International Standards 3(3-0-6) 
520-331 Introduction to Agricultural Development Research 3(2-3-3) 
520-413 Development of Agricultural Business 3(3-0-6) 
520-414 Business Forecasting Techniques in Agriculture 3(2-3-6) 
520-497 Seminar 1(1-0-2) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาโท/เอก 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
450-132 Advanced Data Analysis 3(3-0-6) 
169-513 Integrated Marine and Coastal Resources Management 3(3-0-6) 
520-513 Integrated Research in Agricultural and Coastal Resources 

Development 
3(3-2-4) 

520-533 Natural Resources Management 3(3-2-4) 
520-534 Sustainable Development of Agricultural and Coastal 

Resources 
3(3-1-5) 

530-540 Advanced Aquatic Resources Management 3(3-0-6) 
520-596 Seminar I 1(1-0-2) 
520-597 Seminar II 1(1-0-3) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-502 Basic Quantitative Tools 3(3-0-6) 
878-533 Quantitative Methods in Agribusiness Economics  3(2-2-5) 
878-596 Seminar 1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และอยุทธ์ นิสสภา. 2554. เศรษฐกิจของการบริโภคแบบจ าลองทาง
เศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
กระบี่ และตรัง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 29(3-1): 86-95. 

2. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และอยุทธ์ นิสสภา. 2555. การวิ เคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัย
ก าหนดราคายางแท่งชั้น 20 ของไทย. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31(4): 95-106. 

3. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์  และอยุทธ์ นิสสภา. 2555. การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษา
จังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง. วารสารมฉก.วิชาการ. 15(30): 15-30. 

4. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และอยุทธ์ นิสสภา. 2555. การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ ามันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย.  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์. 29(1): 1-16. 

5. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ อยุทธ์ นิสสภา และบัญชา สมบูรณ์สุข. 2555. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้ ามันปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 1(2): 68-81. 

6. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ อยุทธ์ นิสสภา และบัญชา สมบูรณ์สุข. 2555. โอกาสของการแนะน า
สินค้าเพื่อสุขภาพจากน้ ามันปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตร
พระจอมเกล้า. 30(3): 31-41. 

7. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ อยุทธ์ นิสสภา และบัญชา สมบูรณ์สุข. 2555. แบบจ าลองโลจิทของ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้ ามันปาล์มสกัดเย็นในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
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สงขลา. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2555: วิถี
ไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ 23-26 พฤษภาคม 2555. 

8. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ อยุทธ์ นิสสภา และกฤษณี คงสวัสดิ์. 2555. ความรู้และการเปลี่ยนแปลง
ในความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีปลูก
ปาล์มน้ ามันในอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส . การประชุมทางวิชาการ ประจ าปี 2555 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนท้องถิ่น: ฐานราก
การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 16-19 กุมภาพันธ์ 2555. 

9. ธีรยุทธ มีลาภ ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี อยุทธ์ นิสสภา และ Eric Gardet. 2556. ตองอาน พืชป่าท่ี
ทดลองน ามาปลูกในสวนยางพาราแบบวนเกษตร . การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาวิจัยคร้ังที่ 1 พลังพลเมืองพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจัดการ
ตนเอง ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา. 

10.  สมฤดี บุญส่ง อยุทธ์ นิสสภา และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล. 2557. การวิเคราะห์ความ
เคลื่อนปหวของราคาข้าวเปลือกในประเทศปทยสู่ทางออกของชาวนาปทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จังหวัดสงขลา. 

11.  แอนนี อีคา กุสุมาสตุตี อยุทธ์ นิสสภา บัมบัง อาลี นูโกรโฮ และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์. 2557. 
การตัดสินใจซื้อโยเกิร์ตของผู้บริโภค: กรณีศึกษาเมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศ
อินโดนีเซีย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 20(4): 109-134. 

12.  Phitthayaphinant, P. and Nissapa, A.. 2011. Consumers’s Satisfaction on Marketing Mix of 
Biodiesel in Southern Thailand: A Case Study in Study in Songkhla, Krabi and Trang 
Provinces, Kasetsart Journal (Social Science). 32: 115-124 

13.  Phitthayaphinant, P., Niisapa, A. and Somboonsuke, B.. 2012. Factors Influencing Oil 
Palm Plantation Areas in Thailand. Proceedings of the 4th International Conference on 
Humanities and Social Sciences April 21st, 2012.  Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla 
University, Hatyai, Thailand. 

14.  Unjan, R., Nissapa, A. and Phitthayaphinant, P.. 2012. An Identification of Impacts of Area 
Expansion Policy of Oil Palm in Phatthalung and Nakhon Si Thammarat Provinces. 
Proceeding of the 2nd USM-PSU International Conference on Art and Sciences 2012: 
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Transforming Research for Sustainable Community 2nd – 4th December 2012. Penang, 
Malaysia. 

15.  Ujan, R., Nissapa, A. and Phitthayaphinant, P.. 2013. An Identification of Impacts of Area 
Expansion Policy of Oil Palm in Southern Thailand: A Case Study in Phatthalung and 
Nakhon Si Thammarat Provinces. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 91: 489-
496. 
  

ประเภทหนังสือต ารา 
1. อยุทธ์  นิสสภา. 2554. Economics of Technological Changes of Genetically Improved 

Thai Silver Barb Strains, their Impacts and Dissemination Strategies and Adoption 
Behaviours of Fish Farmers.  

2. อยุทธ์ นิสสภา. 2555. วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางการเกษตร.  สงขลา: คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . (ISBN:978-616-271-066-7).  
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6.   ชื่อ นางสาวอรอนงค์   ลองพิชัย 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D.  (Agricultural Systems), Asian Institute of Technology, 2555 
  - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2547 
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  ม.สงขลานครินทร์, 2545 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-111 Principles of Microeconomics I 3(3-0-6) 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-281 Internship in Agricultural Community Studies 50 ชั่วโมง 
877-324 Agricultural Production Economics and Agro-industry 3(3-0-6) 
877-428 Principles of Project Analysis 3(3-0-6) 
877-497 Seminar in  Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project  in  Agricultural Economics 3(0-0-9) 
879-302 Farm Business Management for Agriculturalist 3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-501 Principles of Economics 3(3-0-6) 
878-511 Economic Theory and Applications  3(3-0-6) 
878-521 Agricultural Production Economics 3(3-0-6) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
878-597 Minor Thesis 6(0-18-0) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. กนกพร ภาคีฉาย บัญชา สมบูรณ์สุข และ อรอนงค์ ลองพิชัย. 2556. การใช้เทคโนโลยีการ
จัดการฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพารา . Kasetsart Journal Social 
Sciences. 34(2), (195-209). 

2. 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. 

3. Longpichai, O.. 2012. Concept of sustainable agriculture and its link to agroforestry system. 
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences. 2(3): 312-336. 

4. 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. 

 

 
ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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7.   ชื่อ นางอารี  วิบูลย์พงศ์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Illinois, Urbana Champaign, 

U.S.A., 2526 
  - M.A.D.E. (Master of Agricultural Development Economics), 

Australian National University, Australia, 2518  
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์,  2512 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-513 Research Methods in Agribusiness Economics 3(3-0-6) 
878-533 Quantitative Methods in Agribusiness Economics 3(2-2-5) 
878-598 Thesis 19(0-57-0) 
878-599 Thesis 37(0-111-0) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. Ni Lar, P. Calkins, P. Leeahtam, A. Wiboonpongse, S. Phuangsaichai, and C. 
Nimanussornkul. 2011. Determinants of food, health and Transportation Consumption in 
Mawlamyine, Myanmar: Seemingly Unrelated Regression Analysis. International Journal 
of Intelligent Technologies and Applied Statistics. 4(2) June 2011: 165 – 189. 

2. Chuangchid, K., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and C. Chaiboonsri. 2012. Factors 
Affecting Palm Oil Price Based on Extremes Value Approach. International Journal of 
Marketing Studies. 4(6) 2012. 

3. Chuangchid, K., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and C. Chaiboonsri. 2012. Application 
of Extreme Value Copulas to Palm Oil Prices Analysis. Business Management Dynamics. 
2(1) July 2012: 25-31. 
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4. Sang, W. C., S. Sriboonchitta, Wan-Tran Huang and A. Wiboonpongse. 2012. Forecasting 
the Volatility of Futures Return in Rubber and Oil Using Copula-Based GARCH Model. 
International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics.5(3) (2012/09): 
251-266. 

5. Sang, W. C., S. Sriboonchitta, S. Rahman, Wan Tran Huang and A. Wiboonpongse. 2012. 
Modeling volatility and interdependencies of Thai rubber spot price return with climatic 
factors, exchange rate and crude oil markets. Journal of Financial Review. 

6. Sang, W. C., W. T. Huang,  A. Wiboonpongse, S. Rahman, Y. Chaocanapoonphol and S. 
Sriboonchitta. 2012. Modeling the Volatility of Rubber Price Return using VARMA 
GARCH  Model.  Presented  at   5th  International Conference of  the  Thailand Econometric 
Society. 12-13 January 2012, Faculty of Economics, Chiang Mai University. 

7. Xue, G., A. Wiboonpongse, S. Rahman, Y. Chaovanapoonphol and S. Sriboonchitta. 2012. 
An application of EVT to analyse US corn market. Presented at 5th International 
Conference of the Thailand Econometric Society. 12-13 January 2012, Faculty of Economics, 
Chiang Mai University. 

8. Natsudaa, K., K. Igusaa, A. Wiboonpongseb and J. Thoburnc. 2012. One Village One 
Product – rural development strategy in Asia: the case of OTOP in Thailand. Canadian 
Journal of Development Studies/Revue canadienned'études du développementI. 33(3) 
2012: 369-385. 

9. Wiboonpongse, A., S. Sriboonchitta, S. Rahman, P. Calkins and T. Sriwichailumphun. 2012. 
Joint determination of the choice of planting season and technical efficiency of potato in 
northern Thailand: A comparison of Greene’s versus Heckman’s sample selection approach. 
African Journal of Business Management. 6(12) 28 March, 2012: 4504-4513. 

10. Rahman, S., A. Wiboonpongse, S. Sriboonchitta and K. Kanmanee. 2012. Total factor 
productivity growth and convergence in northern Thai agriculture. African Journal of 
Agricultural Research. 7(17) 5 May, 2012: 2689-2700.  

11. Schoch, D., L. Chang, S. Sriboonchitta and A. Wiboonpongse. 2012. Stated Fairness and 
(Non-) Reciprocating Behavior in the Ultimatum Game. In the book of “Unifying 
Econometrics: Bridging the Gap between Theory and Practice” edited by Peter Calkins, Pisit 
Leeahtam, Hung T. Nguyen, Songsak Sriboonchitta, Aree Wiboonpongse, Komsan Suriya, 
Chaiwat Nimanussornkul and Kunsuda Nimanussornkul. ChiangMai School of Economics, 
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Chiang Mai University. 
12. Wiboonpongse, A.. 2013. Agribusiness Management Beyond the Knowledge-base. 

Presented at International Symposium on Agriculture in the Tropics 2013. 30 May 2013, 
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. 

13. Sriboonchitta, S., Nguyen, H. T., Wiboonpongse, A., & Liu, J.. 2013. Modeling volatility and 
dependency of agricultural price and production indices of Thailand: Static versus time-
varying copulas. International Journal of Approximate Reasoning. 54(6): 793-808. 

14. Khuntonthong, P., Chakpitak, N., Neubert, G., & Wiboonpongse, A.. 2013. Development of 
a High-Value Agricultural Product Cluster to Increase Income for Rural Farmers: Case Study 
of Bresse Chicken Cluster in Northern Thailand. Kasetsart Journal Social Sciences. 34(3). 

15. Wiboonpongse, A., Y. Chaocanapoonphol and G. E. Battese. 2013. A Quantile regression 
analysis of price transmission in Thai rice markets. Edited by V.N. Huynh, V. Kreinovich, 
S. Sriboonchitta and K. Suriya, Uncertainty Analysis in Econometrics with Applications 
Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer. Volume 200, 2013: 295-305. 

16. Chuangchid, K., S. Sriboonchitta, S. Rahman and A. Wiboonpongse. 2013. Predicting 
Malaysian palm oil price using Extreme Value Theory. International Journal of 
Agricultural Management. 2( 2) January 2013: 91-99(9). 

17. Leerattanakorn, N., & Wiboonpongse A.. 2015. A Sufficiency economy philosophy and the 
happiness of farmers on Thai way. EEQEL. 4(2): 31-46. 

18. Pitakpongjaroen, T., & Wiboonpongse, A.. 2015. Optimal Production Systems in Highland 
Communities in Chiang Mai Province. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 
22-29. 

19. Sriboonchitta, S., Liu, J., & Wiboonpongse, A.. 2014. Vine Copula-Cross Entropy 
Evaluation of Dependence Structure and Financial Risk in Agricultural Commodity Index 
Returns. In Modeling Dependence in Econometrics: p. 275-287. Springer International 
Publishing. 

20. Wiboonpongse, A., Liu, J., Sriboonchitta, S., & Denoeux, T.. 2015. Modeling dependence 
between error components of the stochastic frontier model using copula: Application to 
intercrop coffee production in Northern Thailand. International Journal of Approximate 
Reasoning. doi:10.1016/j.ijar.2015.04.001. 
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21. Liu, J., Sriboonchitta, S., David, R. H., David, Z., & Wiboonpongse, A.. 2015. Empirical 
Evidence Linking Futures Price Movements of Biofuel Crops and Conventional Energy Fuel. 
In Econometrics of Risk: p. 287-303. Springer International Publishing. 

22. Tansuchat, R., Maneejuk, P., Wiboonpongse, A., & Sriboonchitta, S.. 2016. Price 
Transmission Mechanism in the Thai Rice Market. In Causal Inference in Econometrics: 
p. 451-461. Springer International Publishing. 

23. Pastpipatkul, P., Maneejuk, P., Wiboonpongse, A., & Sriboonchitta, S.. 2016. Seemingly 
Unrelated Regression Based Copula: An Application on Thai Rice Market. In Causal 
Inference in Econometrics: p. 437-450. Springer International Publishing. 

 
ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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ภาคผนวก  จ 
 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
1.   ชื่อ นางปริญญา   เฉิดโฉม 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2539 
  - วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2536 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-324 Application of Information Technology for Agricultural 

Economics and Agribusiness 
3(2-2-5) 

877-328 Agricultural Finances 3(3-0-6) 
877-341 Futures Market 3(2-2-5) 
877-444 Rubber Economy 3(3-0-6) 
877-351 Philosophy of Sufficiency Economy and Applications 3(3-0-6) 
877-382 Internship in Agricultural Economics 350 ชั่วโมง 
877-497 Seminar in Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project in Agricultural Economics 3(0-0-9) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-535 Management of Information System in Agribusiness 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. ปริญญา  เฉิดโฉม  กนกพร ภาคีฉาย อุไรวรรณ อินทศร และ ปราโมทย์ เพชรศรี.  2554. รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง ความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล). รายงานวิจัย. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์.  
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2. ปริญญา  เฉิดโฉม  กนกพร ภาคีฉาย อุไรวรรณ อินทศร และ บัญชา สัจจาพันธ์.  2556. รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง ความเปนนปปปด้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ใต้ของประเทศปทย. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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2.   ชื่อ นางปรัตถ   พรหมมี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2543 
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-101 Co-Curricular Activities 1(0-0-3) 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-212 Quantitative Analysis in Agricultural Economics II 3(3-0-6) 
877-382 Internship in Agricultural Economics 350 ชั่วโมง 
877-432 Philosophy of Sufficiency Economy  3(3-0-6) 
877-444 Agribusiness Management 3(3-0-6) 
877-497 Seminar in  Agricultural Economics 1(1-0-3) 
877-498 Research Project  in  Agricultural Economics 3(0-0-9) 
879-301 Principles of Agricultural Marketing  3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-502 Basic Quantitative Tools 3(3-0-6) 
878-522 Modern  Farm  Management 3(3-0-6) 
878-524 Agricultural Marketing Economics 3(3-0-6) 
878-526 Economics of OTOP Commodity 3(3-0-6) 
878-533 Quantitative Methods in Agribusiness Economics   3(2-2-5) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ประเภทผลงานวิจัย   

ปริญญา  เฉิดโฉม  ปรัตถ พรหมมี  และอริศรา ร่มเย็น.  2559. การเติบโตของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. รายงานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
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ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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3.  ชื่อ นางสาวพิชญา บุญศรีรัตน์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economics), U. of Massachusetts, U.S.A., 2557 
  - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์, 2544 
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์),  เกียรตินิยมอันดับ 1, ม. เกษตรศาสตร์, 2541 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

875-104 Macroeconomics I 4(4-0-8) 
875-206 Macroeconomics II 4(4-0-8) 
875-314 Thai Economy, Local Economy and Sufficiency Economy 3(3-0-6) 
875-422 Macroeconomics III 3(3-0-6) 
875-364 History of Economic Thoughts 3(3-0-6) 
875-262 Comparative Economic System 3(3-0-6) 
875-423 Special Topics in Economic Theory 3(x-y-z) 
875-244   Community Economy 3(3-0-6) 
875-346 Development Economics 3(3-0-6) 
875-449   Special Topics in Development Economics 3(x-y-z) 
876-101 Principles of Economics 3(3-0-6) 
876-102 Principles of Economics and Application 3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-501 Principles of Economics 3(3-0-6) 
878-511 Economic Theory and Applications  3(3-0-6) 
878-523 Managerial Economics 3(3-0-6) 
878-596 Seminar  1(0-2-1) 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. พิชญา บุญศรีรัตน์ และเฉลิม ใจตั้ง. 2558. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบใหม่”.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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4.   ชื่อ นางสาวกันยา  อัครอารีย์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
  - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
  - วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์), ม.สงขลานครินทร์, 2542 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
857-312 Production Management in Agro-Industry II 3 (3-0-6) 
857-321 Quality Management I 3 (3-0-6) 
857-322 Quality Management II 3 (3-0-6) 
857-323 Experimental Design for Agro-Industry 3 (3-0-6) 
857-325 Quality Assurance in Agro-Industry 3 (3-0-0) 
857-415 Supply Chain and Logistics Management in Agro-Industry 3 (3-0-6) 
857-452 Selected Topics II (Food Service Management) 3 (3-0-6) 
857-498 Cooperative Education I 1 (1-2-0) 
857-499 Cooperative Education II 8 (0-0-24) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาโท/เอก 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
857-512     Agro-Industry Supply Chain Management 3(2-3-4)  
857-515 Raw Material and Inventory Management in Agro-Industry 3(3-0-6) 
857-521  Quality Management in Agro-Industry 3(2-3-4) 
857-523    Design and Analysis of Experiments for Agro-Industry 3(2-3-4)  
857-524 Statistical Tools for Quality Management 3(3-0-6) 
857-591    Research Methodology in Agro-Industry Technology 

Management 
3(2-3-4)  

857-818 Thesis 18 (0-54-0) 
857-836 Thesis 36 (0-108-0) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-527 Food Industry Management 3(3-0-6) 
878-528 Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness  3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานทางวิชาการ/วิจัย 

1. จักรี ทองเรือง ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ และกันยา อัครอารีย์. 2555. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ผู้สูงอายุจากโปรตีนปฮโดรปลเสทของปลานิล ส่วนการประเมินความเปนนปปปด้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในส่วนความเปนนปปปด้ทางการเงินและทางเทคนิค . รายงานวิจัย . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

2. วรัญญู ศรีเดช กันยา อัครอารีย์ และอาทิตยา กาญจนะ. 2557.  แผ่นปาร์ติเกิลสามชั้นจากกาก 
ใบชาร่วมกับชิ้นปม้ยางพาราและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว . เลขที่ค าขออนุสิทธิบัตร 
1403000467. 

3. มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล เสกสรร สุธรรมานนท์ พัลลภัช เพ็ญจ ารัส กันยา อัครอารีย์ 
และธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2557. การศึกษาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์ม  ในการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .  รายงานวิจัย . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.   

4. โรสนานี แวหะยี และ กันยา อัครอารีย์. 2557. การปรับปรุงการจัดส่งสินค้า: กรณีศึกษาโรงงาน
เครื่องดื่มน้ าผลปม้.  The 5th การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร. 9 พฤษภาคม 2557.  

5. อาทิตยา กาญจนะ วรัญญู ศรีเดช และ กันยา อัครอารีย์. 2557. การใช้กากใบชาเปนนวัสดุทดแทน
ปม้ยางพาราในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล .  The 5th การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการ
ด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร. 9 พฤษภาคม 2557.  

6. Waehayee, R. and Auckaraaree, K.. 2013. Vehicle selection and vehicle routing in fruit 
juice beverage factory: a case study. The 15th Food Innovation Asia Conference, Bangkok, 
Thailand. 13-14 June 2013. 
 

ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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5.  ชื่อ นายพลากร สัตย์ซื่อ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์, 2553 
  - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ม.สงขลานครินทร์, 

2550 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
877-211 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-213 Principle of Microeconomics II 3(3-0-6) 
877-221 Introduction to Agricultural Economics 3(3-0-6) 
877-327 Introduction to Econometrics 3(3-0-6) 
879-302 Farm Business Management for Agriculturist 3(3-0-6) 
   
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
   รหัส                     ชื่อวิชา หน่วยกิต 
878-502 Basic Quantitative Tools 3(3-0-6) 
878-522 Modern  Farm  Management 3(3-0-6) 
878-533 Quantitative Methods in Agribusiness Economics 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (5 ปีย้อนหลัง) 
ประเภทผลงานวิจัย 

1. พลากร สัตย์ซื่อ และพิสุทธิ์ กลุธนวิทย์. 2554. การทดสอบทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอ านาจ
ซื้อด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรณีศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทย. 
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 29(4): 38-88. 

2. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ บัญชา สมบูรณ์สุข ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และพลากร สัตย์ซื่อ. 2556. 
ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 13(4): 1-13. 

3. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล พลากร สัตย์ซื่อ และอริศรา ร่มเย็น. 2557. การวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นท่ีสี เขียวให้ระบบสวนยางพารา .  รายงานวิจัย . มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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4. สุธัญญา ทองรักษ์  สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และพลากร สัตย์ซื่อ. 2558. การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติระยะท่ี 1 “โครงการวิจัยเร่ือง ความ
เสถียรของปาล์มน้ ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

5. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ บัญชา สมบูรณ์สุข ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และพลากร สัตย์ซื่อ. 2558. 
ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจเลือกระบบผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอ าเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่. วารสารศิลปศาสตร์ 7: 126-142. 

6. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล พลากร สัตย์ซื่อ และอริศรา ร่มเย็น. 2558. ความรู้ภาคปฏิบัติและ
บทเรียนกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชร่วมยาง.  วารสารพัฒนาสังคม 
17(2): 35-50. 

7. พลากร สัตย์ซื่อ และปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์. 2558. การตัดสินใจปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่นาข้าว
ของเกษตรกรในอ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8: 81-96. 

8. Phitthayaphinant, P. and Satsue, P.. 2013. Assessing economic efficiency of oil plam 
production, Krabi province. An International Journal of Agricultural Technology. 9: 
1677-1690. 
 

ประเภทหนังสือต ารา 
 ไม่มี 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก  ฌ 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 



124 

 


	Mabrevised_10_2016-final
	แผนการกระจาย 10_2016-final
	Appendix1-8_10_2016-final



