สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(ฉบับนาเสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1 ชื่อหลักสู ตร
2 ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3 วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
4 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
5 รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
6 สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7 ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10 สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11 สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.3 การบริ หารจัดการ
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1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
5
5

6
6
6
9
12
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์
2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
2.9 การจัดการเรี ยนการสอน
3 หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสู ตร
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
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14
14
14
14
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15
15
16
16
18
18
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18
35
41
42
42
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.2 ความรู ้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3 เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1 การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1 การบริ หารหลักสู ตร
2 การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3 การบริ หารคณาจารย์
4 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
6 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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43
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44
45
46
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47
48
48
48
48
49
49
50
50
51
51
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ง

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ ง การดาเนินการของหลักสู ตร
1 การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ก ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
ข คาอธิบายรายวิชา
ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ง การเปรี ยบเทียบรายวิชาและจานวนหน่วยกิตระหว่างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
จ ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
ฉ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
ช แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
ในหลักสู ตรที่สะท้อน Active Learning
ซ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
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71
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
133 หน่วยกิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
B. Econ. (Agricultural Economics)
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยเป็ นหลักและภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมด
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ป ริ ญญาเพี ยงสาขาวิชาเดี ยวและกรณี ผูส้ าเร็ จปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆหรื อสาขาใกล้เคี ยงกับ
สาขาวิช านี้ สามารถมาเรี ย นเป็ นปริ ญ ญาที่ 2 ได้โดยสามารถเที ย บโอนรายวิช าได้ม ากน้อ ยต่ า งกัน ตาม
สาขาวิชาที่สาเร็ จมา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ. 2558 ปรั บ ป รุ งมาจากห ลั ก สู ตรเศรษฐศาส ตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์เกษตร พ.ศ. 2553
 คณะกรรมการประจาคณะ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร ในคราวประชุมครั้งที่ 60(1/2557)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
 ได้รับอนุมตั ิจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557)
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2557
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ในองค์กรของรัฐและ
เอกชน ทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเกษตรและองค์กรทัว่ ไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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8.1 หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
1) ประกอบอาชีพเป็ นนักวิจยั
2) ประกอบอาชี พ เป็ นนัก วิช าการทางด้า นการวิเคราะห์ เเละวางเเผนในตาแหน่ งต่ างๆ ได้แ ก่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่
บริ หารงานทัว่ ไป นักสถิ ติเศรษฐสังคม นักวิชาการคลัง เศรษฐกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการลงทุน
นักวิชาการแรงงาน และนักวิชาการประกันสังคม เป็ นต้น
3) ประกอบอาชีพเป็ นอาจารย์
8.2 บริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน
1) สามารถท าหน้าที่ ในการวิเคราะห์ และวางแผนในส่ วนต่างๆ ขององค์กร เช่ น วางแผนการผลิ ต
วางแผนด้านการเงิน วางแผนด้านการตลาด วางแผนด้านการจัดซื้ อ การวิเคราะห์สินเชื่ อ เป็ นต้น
2) สามารถทาหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการลงทุนและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ สังคมและธุ รกิจ
3) สามารถทาหน้าที่ในฝ่ ายต่างๆ เช่น ฝ่ ายจัดหาปั จจัยการผลิต ด้านการตลาด ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ
ฝ่ ายนาเข้า – ส่ งออก เป็ นต้น
8.3 อาชีพอิสระ
บัณฑิ ตที่จบสาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรสามารถประกอบอาชี พอิ สระที่ เกี่ ยวกับการจัดการการผลิ ต
และการตลาดยางพารา ปาล์มน้ ามัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพของภาคใต้ และมี
ความสาคัญระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเป็ นผูน้ าสร้างงานในลักษณะวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นที่ได้
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เลขประจาตัว
ชื่ อ สกุล
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอน ของหลักสู ตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ สาหรับรายวิชาการฝึ กงานฯ และรายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนจากสถานที่จริ งโดยร่ วมกับหน่ วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิ จ
เช่ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร บริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาประเทศในระยะเวลากว่ า 2 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา ได้ เน้ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส่ ง ออก (Export-Oriented Industrialization) การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในรู ป ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขึ้นกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริ การเป็ นสาคัญ แต่
เป็ นการขยายตัวที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในอัตราที่สูง ในขณะ
ที่ภาคเกษตรแม้จะมีอตั ราการเติบโตในแต่ละปี ไม่มาก แต่ก็เป็ นการเติบโตที่มีเสถียรภาพ ส่ วนสถานการณ์
การค้าเสรี น้ ัน ภายใต้กรอบขององค์ก ารการค้าโลก (WTO) การเจรจารอบโดฮาที่ ดาเนิ นมาตั้งแต่ปี 2544
จนถึงปั จจุบนั (2557) ก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะได้ขอ้ ยุติในระยะเวลาอันใกล้ เป็ นเหตุให้เขตการค้าเสรี หรื อ FTA
ได้รับการขานรับจากนานาชาติมากขึ้น นอกจากนั้นในปี 2558 ไทยเองก็จะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) การค้า การลงทุน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงานบางสาขาอาชี พ ก็จะเสรี มากขึ้น ในขณะที่อีกด้าน
หนึ่งการกีดกันทางการค้าในรู ปแบบที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่คา้ ของไทยก็ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเป็ นลาดับ
ไม่วา่ จะเป็ นเงื่อนไขระบบมาตรฐานสิ นค้า หรื อเงื่อนไขสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (SPS)
สุ ดท้ายพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรของโลกได้เปลี่ยนแนวคิดจากการปฏิวตั ิเขียว
มาเน้นเทคโนโลยีทางพันธุวศิ วกรรมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพในยุคปั จจุบนั ก่อให้เกิดพันธุ์พืช
หรื อสั ตว์ตดั แต่งพันธุ กรรม ซึ่ งยังเป็ นปั ญหาที่ ถกเถี ยงกันแบบยังไม่มี ขอ้ ยุติท้ งั ในมิ ติความปลอดภัยด้าน
อาหาร และความปลอดภัยทางชี วภาพ ประกอบกับ ปั ญหาโลกร้ อน ประเด็นพืชพลังงาน ประเด็นความ
มัน่ คงทางอาหาร และสังคมคนสู งวัย เป็ นประเด็นที่โลกให้ความสาคัญมากขึ้น พัฒนาการและปั ญหาของ
องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยทั้งระดับเกษตรกรผูผ้ ลิ ตอาหารหล่ อเลี้ ยง
ประชากร และระดับอุตสาหกรรมเกษตร และธุ รกิ จเกษตร ซึ่ งเป็ นตัวจักรสาคัญของห่ วงโซ่ อุปทานในการ
ลาเลียงผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
แม้แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บับ ที่ เก้า (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ สิ บ (พ.ศ.
2550-2554) ได้น้อมรับเอาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา และฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) ที่เน้นยุทธศาสตร์ การสร้างความสมดุล
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และมัน่ คงของอาหารและพลังงาน แต่ในความเป็ นจริ งการพัฒนาประเทศก็ยงั คงเน้นยุทธศาสตร์ การเติบโต
ทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก จนเป็ นเหตุ ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะด้านอุ ตสาหกรรม ได้สร้ างปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหาร ระบบอาหารท้องถิ่น รวมทั้งวิถีการผลิตและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นการพัฒนาประเทศรู ปแบบดังกล่าวยังเพิ่มช่องว่าง
รายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนให้ห่างกันมากขึ้น เป็ นปั จจัยเร่ งให้เกิ ดปั ญหาทางสังคม และอาชญากรรม
รู ปแบบต่างๆ รุ นแรงขึ้นเป็ นลาดับ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงในบริ บททางเศรษฐกิจ สังคมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท้ งั ในระดับประเทศและ
ระดับการค้าระหว่างประเทศดังกล่ าวข้างต้น เป็ นเหตุ ผลส าคัญที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ จึงต้องปรั บปรุ งหลักสู ตรทั้งในเชิ งโครงสร้ างเนื้ อหาและกระบวนการเรี ยนการสอนให้ มี ความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการรับมือ (Coping) กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ได้ให้การสนั บสนุ นภารกิ จ
ด้านการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้น
การจัดทาหลักสู ตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทันสมัย และมี เอกลักษณ์ ที่ สอดคล้องกับศักยภาพของ
ภาคใต้ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และธุ รกิจเกษตร
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสู ตรฯ มีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่น ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
จานวน 41 รายวิชา ได้แก่
1) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา คือ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
Science, Technology and Society
322-103 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 1
General Mathematics I
322-104 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 2
General Mathematics II
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
Computer Applications for Statistical Research

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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2) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 7 รายวิชา คือ
460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ
Principles of Business Management
460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
460-302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Principles of Accounting
473-202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institutions
474-310 การตลาดเพื่อการส่ งออก
Export Marketing
477-406 นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้
IS Innovation and Application
3) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 4 รายวิชา คือ
510-111 หลักการกสิ กรรม
Principles of Crop Production
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
Principles of Animal Husbandry
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Principles of Aquaculture
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
General Natural Resources and Environment
4) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
640-101 สุ ขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
5) คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Law of Economic Activities

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

8
6) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 23 รายวิชา คือ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
Consolidating Listening and Speaking Skills in English
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Writing
890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร
English for Agriculture
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
English for Business
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์ และการปกครอง
Introduction to Political Science and Government
895-111 มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
Communication Skills
895-135 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Life Aesthetics
895-136 ความคิดและการสื่ อสาร
Thoughts and Communication
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
Wisdom of Living
895-202 ประชากรศาสตร์
Demography

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
Critical Thinking
895-212 ปัญหาสังคม
Social Problem
895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
895-216 ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่น
Migration and Urbanization
895-301 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
895-326 ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นภาคใต้
Local History Southern Thailand
***-*** พลศึกษา
Physical Education
7) ศูนย์ สื่อการเรียนรู้ หน่ วยอาเซียนศึกษา จานวน 1 รายวิชา คือ
001-101 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-y-z)

3(2-2-5)

13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
1) รายวิชาทีเ่ ปิ ดเป็ นวิชาโท (Minor) หรื อวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 16 รายวิชา ได้แก่
1.1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร จานวน 8 รายวิชา
879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร*
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Economics
879-312 การตลาดสิ นค้าเกษตร*
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Farm Management
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879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซี ยน*
Thai and ASEAN Agricultural Economy
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
Economy of Industrial Crops
879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว์
Livestock Economy
879-417 เศรษฐกิจการประมง
Fishery Economy
879-418 การเงินภาคเกษตร
Agricultural Finances
1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร จานวน 8 รายวิชา
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่*
Modern Farm Management
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ*
Agribusiness and Management
879-422 การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร*
Agricultural Marketing Management
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน
Thai and ASEAN Agricultural Economy
879-418 การเงินภาคเกษตร
Agricultural Finances
879-423 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
Strategic Management in Agriculture
879-424 การประกอบการในธุ รกิจเกษตร
Entrepreneurship in Agribusiness
879-425 การจัดการธุ รกิจเกษตรชายแดน
Border Agribusiness Management
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับสาหรับวิชาโท

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) รายวิ ช าเลื อ กที่ เปิ ดส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กเรี ย น จ านวน
14 รายวิชา
879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
Principles of Agricultural Economics
879-312 การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
Modern Farm Management
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
Agribusiness and Management
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซี ยน
Thai and ASEAN Agricultural Economy
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
Economy of Industrial Crops
879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว์
Livestock Economy
879-417 เศรษฐกิจการประมง
Fishery Economy
879-418 การเงินภาคเกษตร
Agricultural Finances
879-422 การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing Management
879-423 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
Strategic Management in Agriculture
879-424 การประกอบการในธุ รกิจเกษตร
Entrepreneurship in Agribusiness
879-425 การจัดการธุ รกิจเกษตรชายแดน
Border Agribusiness Management
879-231 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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13.3 การบริหารจัดการ
1) คณะมีเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาทาหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์
ผูส้ อนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
2) คณะมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ กระบวนการจัด การการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย
รายวิชา
3) อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน ด้านเนื้ อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการวิเคราะห์
ประเด็นปั ญหา สถานการณ์ กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อแก้ปัญหาหรื อเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการผลิ ต การแปรรู ป การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้บริ บทการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิ จอาเซี ยนและโลก สาหรับสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของเหตุ
และผล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อธุ รกิ จเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับ
ท้อ งถิ่ น และในระดับ ประเทศ นอกจากนั้น ยัง เน้ น ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ท ัก ษะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ การจัดการ สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานเป็ นทีมและ
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ให้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตลอดจนเป็ นผู ้น าในการสร้ า ง
ความก้าวหน้าให้กบั สังคมโดยรวม และสังคมภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนโซนใต้
1.2 ความสาคัญ
เนื่ องจากภาคเกษตรเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย เป็ นแหล่งผลิ ต
อาหารสาคัญประเทศหนึ่งของโลก การเกษตรของภาคใต้มีสัดส่ วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภาคสู งที่สุด
ของประเทศ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง อุ ต สาหกรรมเกษตรที่ เป็ นอาหาร และไม่ ใ ช่ อ าหาร
โดยเฉพาะอาหารทะเล ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ส่ งผลให้ เกิ ดการจ้างงานในภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม
เกษตร และภาคบริ การที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว หลักสู ตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของภาคใต้และของประเทศได้เป็ นอย่างดี
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1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความรู ้พ้ืนฐานด้านการเกษตร
ที่ ส นองความต้องการก าลังคนของหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคสั งคม และเอกชน และสามารถ
สร้างสรรค์งานขึ้นเองได้
2) เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี วิสัยทัศน์ มี ความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและการจัดการทางการเกษตรได้
อย่างเหมาะสม
3) เพื่อผลิตบัณฑิ ตที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการและการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความเป็ นผูน้ าและรู ้จกั การทางานเป็ นทีม
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเสี ยสละ
และรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี ส่ วนการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและการวัดผล ทาทุกภาค
การศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปรับปรุ งหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

2. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
ให้เป็ น active learning

1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
2. ประชุ ม /สั ม มนาผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ขององค์ ค วามรู ้ ที่
เกี่ยวข้อง
1. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ใ นการจัด การเรี ย น
การสอนแบบ active learning
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์ผูส้ อนใน
รายวิชาต่างๆ
3. จัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นเห็ น
การนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้
จริ ง (practical economics)
4. ป ระเมิ น ความ พึ งพ อใจข องผู ้ เ รี ยน ต่ อ
การเรี ยนการสอนแบบ active learning

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
3. รายงานผลการประชุมสัมมนา

1. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบ active learning
2. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การเรี ยน การสอน แบบ active
learning ระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน
3. ผลการประเมิ น พึ ง พอใจของ
ผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนการสอนแบบ
active learning
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง

4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. กาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และ
การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
2. แนะน าสารสนเทศที่ ส นับ สนุ น การเรี ย นรู ้
ด้วยตนเอง
3. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ในทุกรายวิชา
3. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิ น แต่ล ะ
รายวิชา

1. รายละเอี ย ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ด้วยตนเองในโครงร่ างรายวิชา
2. ผลการประเมิ น การเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
ตนเองของแต่ละรายวิชา
1. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่ มพู น ทั ก ษ ะใน การวั ด และ
ประเมินผล
2. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
3. จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลัก สู ต รนี้ จัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ อุ ด มศึ ก ษา และ
ข้อ ก าหนดต่ า งๆ เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสู ตรไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการในกรณี ที่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอกอาจจัด
ให้เรี ยนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรื อเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ ค่อนข้างอ่อน
3) ขาดความรู ้และความเข้าใจในหลักสู ตรที่จะเรี ยน
4) ขาดความชัดเจนในเป้าหมายของการเรี ยนและเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาไม่ได้เลือกเรี ยนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรในอันดับแรกๆ
5) ต้องใช้เวลานานในการปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมใหม่
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นภาษาอัง กฤษอ่ อ นทางคณะจะจัด กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
2) คณะสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสอนเสริ ม วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ที่ จ ัด โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมสอนเสริ มรายวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยชุมนุมวิชาการของคณะ
3) สาขามีการเฝ้าระวังและติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา เพื่อแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทราบ
ทุกภาคการศึกษา
4) สาขาร่ วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิ จกรรมแนะนาหลักสู ตรให้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการประกอบอาชี พของ
บัณฑิตในหลักสู ตร เพื่อให้นกั เรี ยนมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการ
5) สาขาจัดกิ จกรรมประชาสั มพันธ์ แนะน าหลักสู ตรให้ ก ับอาจารย์แนะแนว และนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย เพื่ อให้นัก เรี ยนมี ข้อมู ล ที่ เพี ยงพอประกอบการตัดสิ น ใจเลื อกเรี ย น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
6) มหาวิ ท ยาลัย และคณะจัด กิ จกรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษาที่ 1 เพื่ อ ให้
นักศึกษาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา/ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่
2558
2559
2560
2561
1
80
80
80
80
2
80
80
80
3
80
80
4
80
รวม
80
160
240
320
คาดว่าจะจบการศึกษา
80

2562
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558
6,123,359.38
4,663,058.53
9,301,278.00
20,087,695.90

2559
7,654,199.22
6,215,857.02
9,487,303.56
23,357,359.80

ปี งบประมาณ
2560
9,567,749.02
8,285,737.41
9,677,049.63
27,530,536.06

2561
11,959,686.28
11,044,887.96
9,773,820.13
32,778,394.37

2562
14,949,607.85
14,722,835.66
9,871,558.33
39,544,001.83

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
หมวด เงิน

2558

2559

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,016,704.34

5,317,706.60

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)

8,089,921.54

3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ
2560

2561

2562

5,636,768.99

5,974,975.13

6,333,473.64

9,707,905.85

11,649,487.02

13,979,384.42

16,775,261.31

300,000.00

300,000.00

300,000.00

350,000.00

350,000.00

673,373.47

740,710.82

814,781.90

896,260.09

985,886.10

14,079,999.35

16,066,323.26

18,401,037.91

21,200,619.64

24,444,621.04

ก. งบดาเนินการ

รวม (ก)
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หมวด เงิน

ปี งบประมาณ
2560

2558

2559

2561

2562

596,720.00

596,720.00

596,720.00

596,720.00

596,720.00

1,459,200.00

1,459,200.00

1,459,200.00

1,459,200.00

1,459,200.00

2,055,920.00

2,055,920.00

2,055,920.00

2,055,920.00

2,055,920.00

16,135,919.35

18,122,243.26

20,456,957.91

23,256,539.64

26,500,541.04

592

643

670

690

690

337

344

350

350

350

255
27,256.62

299
28,183.89

320
30,532.77

340
33,705.13

340
38,406.58

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์ (ค่าเสื่ อมราคา)
ค่าที่ดินสิ่ งก่อสร้าง (ค่าเสื่ อมราคา)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

จานวนนักศึกษา
- สาขาเศรษฐศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

หมายเหตุ
1. งบด าเนิ น การและงบลงทุ น เป็ นค่ าใช้จ่ ายทางตรงของคณะฯโดยรวมเงิ น งบประมาณแผ่น ดิ น และงบประมาณ
เงินรายได้ท้ งั นี้ไม่นบั รวมรายจ่ายที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา เช่น หอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
2. ข้อ มู ล ปี 2556 มาจากรายรั บ จริ งและรายจ่ ายจริ งของปี งบประมาณ 2556 (งบประมาณแผ่น ดิ น และงบประมาณ
เงินรายได้)
3. ข้อมูลปี 2557-2562 เป็ นประมาณการรายรับ-รายจ่ายโดยใช้ขอ้ มูลปี 2556 เป็ นฐานในการประมาณการ
- งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจา) คิดเพิ่ม 6%
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคิดเพิ่ม 20%
- งบลงทุนเพิ่มตามความจาเป็ นอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นไปได้
4. ค่าครุ ภณั ฑ์ปรับเป็ นค่าเสื่ อมราคาโดยคิดเฉพาะครุ ภณั ฑ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนและนักศึกษา
5. ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างคิดเฉพาะงบประมาณสาหรับการก่อสร้างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น (อายุการใช้งาน
50 ปี ) ภายใต้ขอ้ สมมติในการใช้งานอาคาร 100% เพื่อการผลิตบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์
6. จานวนนักศึกษาระดับ ป.ตรี ปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2557 และปี 2557-2563 คานวณตามแผนการรับนักศึกษา
ป.ตรี (ภาคปกติ) และ ป.โท (ภาคปกติ)
7. ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาได้เนื่องจากคณะฯบริ หารทรัพยากรแบบรวมไว้ที่ส่วนกลาง
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชั้นเรี ยนเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามหาวิทยาลัย
1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่ วยกิ ตได้ท้ งั นี้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี
2) นักศึ กษาสามารถลงทะเบี ยนเรี ยนบางรายวิชาที่ มหาวิทยาลัยอื่ นแล้วโอนหน่ วยกิ ตได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ เกษตรจาก
มหาวิท ยาลัย อื่ น สามารถมาเรี ย นบางรายวิช าในหลัก สู ต รนี้ แล้วโอนหน่ วยกิ ตกลับ ไปยัง
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องเป็ นไปตามระเบียบ
ของทั้งสองมหาวิทยาลัย
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลัก สู ต รนี้ มี ร ายวิ ช าที่ จ ัด การเรี ย นการสอนแบบ Active Leaning ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 60 ของ
รายวิชาในหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
4) หมวดวิชาฝึ กงาน

31
13
12
6
96
44
37
15
6
400

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
ชั่วโมง
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จานวน 13 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
640-101 สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
877-101 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities I
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
2(2-0-4)
Communication Skills
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Wisdom of Living
***-*** พลศึกษา
1(x-y-z)
Physical Education
วิชาเลือก
เลื อ กเรี ยนรายวิ ช าทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่ วยกิ ต
จากรายวิชาต่อไปนี้
001-101 อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์ และการปกครอง
3(3-0-6)
Introduction to Political Science and Government
895-111 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Man and Society
895-135 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-136 ความคิดและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thoughts and Communication
895-202 ประชากรศาสตร์
3(3-0-6)
Demography
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
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895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Critical Thinking
895-212 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
Social Problem
895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
895-216 ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่น
3(3-0-6)
Migration and Urbanization
895-301 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
895-326 ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
Local History Southern Thailand
รวมทั้งรายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่อาจจะเพิม่ เติมในภายหลัง
1.2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
วิชาเลือก
- เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจานวน 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation I
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
Consolidating Listening and Speaking Skills in English
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Writing
890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร
English for Agriculture
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
English for Business

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
รวมทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาที่อาจจะเพิ่มเติมในภายหลัง

3(3-0-6)

- และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่ างประเทศอื่นๆ จานวน 3 หน่ วยกิต
***-*** ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
3(x-y-z)
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
Science, Technology and Society
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
General Natural Resources and Environment
2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน 44 หน่ วยกิต
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
General Mathematics I
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
General Mathematics II
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
Computer Applications for Statistical Research
460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ
Principles of Business Management
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Principles of Accounting
510-111 หลักการกสิ กรรม
Principles of Crop Production
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
Principles of Animal Husbandry
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Principles of Aquaculture

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Law of Economic Activities
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Principles of Microeconomics I
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Principles of Macroeconomics I
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Principles of Microeconomics II
877-214 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Principles of Macroeconomics II
877-215 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Mathematics for Agricultural Economics
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Statistics for Agricultural Economics
877-317 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
Land Resource Management for Agriculture
2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่ วยกิต
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agricultural Economics
877-222 การจัดการธุ รกิจฟาร์ ม
Farm Business Management
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing and Product Prices
877-324 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ รกิจเกษตร
Application of Information Technology for
Agricultural Economics and Agribusiness
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
Agricultural Production Economics and Agro-industry

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
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877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
Introduction to Econometrics
877-327 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resource and Environmental Economics
877-328 ธนกิจเกษตร
Agricultural Finances
877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Research Methods in Agricultural Economics
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
Thai and ASEAN Agricultural Economy
877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ
Principles of Project Analysis
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Seminar in Agricultural Economics
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Research Project in Agricultural Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)

2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกในสาขาและนอกสาขา จานวน 15 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาที่เลือก
แผนการศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษา สามารถเลื อกเรี ย นในรายวิชาชี พ เลื อกในสาขาและ/หรื อนอกสาขา จานวน
9 หน่วยกิต)โดยเลือกวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก 4 กลุ่มวิชาและ/หรื อเลือกวิชานอกสาขาวิชา
ในคณะวิทยาการจัดการ
2.3.1)
กลุ่มวิชาชี พเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร จานวน 8 วิชา
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Philosophy of Sufficiency Economy and Applications
877-342 เศรษฐศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(3-0-6)
Aquaculture Economics
877-343 การตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Inputs Marketing
877-444 เศรษฐกิจการยาง
3(3-0-6)
Rubber Economy
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877-445 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
Oil Plam Economy
877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
Economics of Agricultural Development
877-447 นโยบายเกษตร
Agricultural Policy
877-448 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Special Topics in Agriultural Economics
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร จานวน 10 วิชา
877-349 การจัดการธุ รกิจเกษตร
Agribusiness Management
877-350 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารเกษตร
Consumer Behavior on Agri-food
877-351 ตลาดล่วงหน้า
Futures Market
877-452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
Strategic Management in Agribusiness
877-453 การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
Entrepreneurship in Agribusiness
877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสิ นค้าเกษตร
International Trade for Agricultural Products
877-455 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
Logistics and Supply Chain Management in Agriculture
877-456 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
Human Resource Management in Agribusiness
877-457 การพยากรณ์ทางธุ รกิจเกษตร
Agribusiness Forecasting
877-458 หัวข้อพิเศษทางธุ รกิจเกษตร
Special Topics in Agribusiness

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1-3(x-y-z)
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรั พยากร จานวน 6 วิชา
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร
Agricultural Ecological Economics
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
Fishery Economy and Industry
877-461 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
Land Economics
877-462 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรน้ า
Economics of Water Resource
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่ าไม้
Economics of Forest Resource
877-464 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
Special Topics in Resources Economics
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน จานวน 9 วิชา
877-365 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
Economics of Community Enterprises Development
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท
Rural Labor Economics
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน
Community Health Economics
877-368 การเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน
Community-Based Microfinance and Welfare
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
Agro and Rural Tourism
877-470 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชนบทและการวางแผน
Economics of Rural Development and Planning
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
877-472 การจัดการการคลังท้องถิ่น
Local Fiscal Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3(x-y-z)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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877-473 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
Special Topics in Community Development Economics

1-3(x-y-z)

2.3.2)
กลุ่มวิชาชี พเลือกนอกสาขา
460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
460-302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Information Technology for Management
473-202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Market and Institutions
474-310 การตลาดเพื่อการส่ งออก
3(3-0-6)
Export Marketing
477-406 นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
IS Innovation and Application
หากนักศึกษาสนใจเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิ ดสอน
4) หมวดวิชาฝึ กงาน 400 ชั่วโมง
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวิตชุมชนเกษตร
50 ชัว่ โมง
Internship in Agricultural Community Studies
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
350 ชัว่ โมง
Internship in Agricultural Economics
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
9(0-0-27)
Cooperative Education in Agricultural Economics
หมายเหตุ ในกรณี ที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ไม่ตอ้ งลงเรี ยนวิชา 877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร และรายวิชา
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
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3.1.4 ความหมายของรหัสวิชาและหน่ วยกิต
คาอธิบายรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาของรายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสตัวเลขมีท้ งั หมด 6 ตาแหน่ง ซึ่ งมีความหมายดังนี้
1) เลขรหัส 3 ตาแหน่ งแรก แสดงถึ งรหัส วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี หลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสวิชา
ดังนี้
877
= รหัสวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
879
= รหัสวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรที่เปิ ดสอนให้กบั
หลักสู ตรอื่นๆ
2) รหัสตัวเลขสามตาแหน่งหลัง
เลขรหัส ตาแหน่ งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี ของนักศึกษาที่เรี ยนตาม
แผนการศึกษาปกติช้ นั ปี
ตาแหน่ งที่ 5 หมายถึง รหัสประจาหมวดวิชาที่เปิ ดสอน
รหัสวิชาสาหรับนักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
2 และ 3
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
4 ถึง 7
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก
ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
8
หมายถึง หมวดวิชาฝึ กงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
9
หมายถึง วิชาสัมมนาโครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
และหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
รหัสวิชาสาหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรมีความหมายดังนี้
1 และ 2
หมายถึง หมวดวิชาโทหรื อวิชาเลือกกลุ่มเศรษฐศาสตร์ เกษตร
และกลุ่มธุ รกิจเกษตร
3
หมายถึง หมวดวิชาเลือกกลุ่มอื่น
ตาแหน่ งที่ 6 หมายถึง ลาดับที่รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา
คาอธิบายจานวนหน่ วยกิต
เลขรหัสจานวนหน่วยกิต ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก แปลความหมาย ดังต่อไปนี้
ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม

28
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่หนึ่ง หมายถึง จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
เช่น ตัวอย่าง 3(3-0-6) แปลความหมาย ได้ดงั ต่อไปนี้
เลขตัวที่ 1 คือ “3”
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต
เลขตัวที่ 2 คือ “3”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 3 ชัว่ โมง
เลขตัวที่ 3 คือ “0”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์ 0 ชัว่ โมง
เลขตัวที่ 4 คือ “6”
หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาต่อด้วยตนเองต่อ
สัปดาห์ 6 ชัว่ โมง
ในคาอธิ บายรายวิชาอาจมี คาต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่ งมีความมี ความหมายเฉพาะที่
ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่ จะมาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดับขั้นใดๆ ก็ได้
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่อน
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมิ นผลการเรี ยนมาแล้ว ก่ อนหน้าที่ จะมาลงทะเบี ยนเรี ยนวิชานั้น และในการประเมิ นผลนั้น จะต้อง
ได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรื อ ได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S
2. รายวิชาบังคับเรียนร่ วม (Corequisite)
หมายถึง รายวิชาที่ผลู ้ งทะเบียนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไป หรื อเคย
ลงทะเบียนเรี ยนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้
อนึ่ งการที่ รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับ เรี ยนร่ วมของรายวิชา A มิ ได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็ น
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)
หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไปใน
การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็ นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับ
เรี ยนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ
และในคาอธิ บายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน
อนึ่ ง ความหมายของค าต่างๆ ข้างต้น เป็ นตัวอย่าง ซึ่ งคณะสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามที่ คณะ
กาหนด
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3.1.5 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
322-103
คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
515-111
หลักการเลี้ยงสัตว์
3(3-0-6)
877-111
หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
895-132
ทักษะการสื่ อสาร
2(2-0-4)
895-171
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
890-100
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
3(3-0-6)
เลือกเพียง 1 วิชา
890-101
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
890-102
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
รวม
17(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
322-104
510-111
640-101
877-101
877-112
890-101
890-102
895-***

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
หลักการกสิ กรรม
3(3-0-6)
สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
เลือกเพียง 1 วิชา
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
พลศึกษา
1(x-y-z)
รวม
17(x-y-z)

หมายเหตุ: สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
890-100 Preparatory Foundation English
890-101 Fundamental English Listening and Speaking
890-102 Fundamental English Reading and Writing
ตามแผนการเรี ยนวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ภาคการศึกษาที่ 1
315-201
877-213
877-215
877-221
890-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
460-106
461-101
530-230
877-214
877-216
877-222
***-***
877-281

ปี ที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
3(3-0-6)
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
3(x-y-z)
วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
3(3-0-6)
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
การจัดการธุ รกิจฟาร์ ม
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
20(x-y-z)
การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวิตชุมชนเกษตร
50 ชัว่ โมง
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ภาคการศึกษาที่ 1
347-361
530-302
877-317
877-323
877-324
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
874-391
877-325
877-326
877-327
877-328
877-329
877-382

ปี ที่ 3
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
2(1-2-3)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
2(2-0-4)
การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ รกิจเกษตร
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
3(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐมิติพ้ืนฐาน
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
ธนกิจเกษตร
3(3-0-6)
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
3(3-0-6)
รวม
17(17-0-28)
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
350 ชัว่ โมง
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ภาคการศึกษาที่ 1
877-430
877-431
877-497
***-***
***-***
***-***

ภาคการศึกษาที่ 2
877-498
***-***
***-***

ปี ที่ 4
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
3(3-0-6)
หลักการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
1(1-0-3)
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(0-0-9)
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
รวม
9(6-0-21)
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2) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
347-361
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
2(1-2-3)
530-302
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
3(3-0-6)
877-317
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
2(2-0-4)
877-323
การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
877-324
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ รกิจเกษตร
***-***
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
***-***
วิชาเลือกภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
3(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
874-391
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
877-325
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
877-326
เศรษฐมิติพ้ืนฐาน
3(3-0-6)
877-327
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
877-328
ธนกิจเกษตร
3(3-0-6)
877-329
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
3(3-0-6)
รวม
17(17-0-28)
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
877-430
เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
3(3-0-6)
877-431
หลักการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
877-497
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
1(1-0-3)
***-***
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
***-***
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
***-***
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
877-483
สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
9(0-0-27)
รวม
9(0-0-27)
หมายเหตุ
รายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร นักศึกษาจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
สหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
อยูใ่ นภาคผนวก ข

3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางปรัตถ พรหมมี*3-

นางสาวอรอนงค์ ลองพิชยั *59010-00044-54-1

3.

อาจารย์

นายไชยยะ คงมณี 3-800356-6

4.

อาจารย์

นางสาวนิตยา ขวัญแก้ว1930700035-96-6

สาขาวิชา

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)

Ph.D.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

Agribusiness
Management
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural System

วท.ม.
วท.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการยาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Asian Institute of
Technology, Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
Asian Institute of
Technology, Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.รามคาแหง
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เกษตรศาสตร์

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

ม.เชียงใหม่

ปี
พ.ศ.

2558 2559 2560 2561

2560

310

310

310

310

2543
2539
2555

270

270

270

270

270

270

270

270

-

-

240

240

2547
2545
2547
2541
2557
2554
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2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อสกุล

(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

5.

อาจารย์

หมายเหตุ 1.

นางสาวเสาวนีย ์ รอดหยู1่ 801300154-27-7

สาขาวิชา
สถาบัน

ปี
พ.ศ.

International Trade

Shanghai University

2017

การจัดการการ
ท่องเที่ยว

ม.สงขลานคริ นทร์

2556

สู งสุ ดถึงระดับ
ปริญญาตรี)

Master of
Economics
บธ.บ

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

2558 2559 2560 2561

-

-

240

240

มติคณะกรรมการวิชาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(4/2560)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสู ตร

36

2.

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

3.2.2 อาจารย์ ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ชื่ อสกุล
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางปรัตถ พรหมมี*3-

นางสาวอรอนงค์ ลองพิชยั *59010-00044-54-1

3.

อาจารย์

นายไชยยะ คงมณี 3-80000357-

4.

อาจารย์

นางสาวนิตยา ขวัญแก้ว1930700035-96-6

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา
สถาบัน

Ph.D.

Agribusiness
Management

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural System

วท.ม.
วท.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

ปี
2558 2559 2560 2561
พ.ศ.
2560

310

310

310

310

2543
2539
2555

270

270

270

270

270

270

270

270

-

-

240

240

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการยาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Asian Institute of
Technology,
Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
Asian Institute of
Technology,
Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.รามคาแหง
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เกษตรศาสตร์

2547
2545
2547
2541
2557

เศรษฐศาสตร์

ม.เชียงใหม่

2554
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2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุ ดถึง
ระดับปริญญาตรี)

ชื่ อสกุล
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

5.

6.

อาจารย์

รองศาสตราจารย์

นางสาวเสาวนีย ์ รอดหยู1่ 801300154-27-7

Master of
Economics
บธ.บ
Ph.D.

7.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวสิ ริรัตน์
เกียรติปฐมชัย
3-7399-00159-54-1

สาขาวิชา
สถาบัน
International Trade
การจัดการการ
ท่องเที่ยว
Agricultural
Economics

2017

2538

2538
2532

วท.บ.
Ph.D.

เกษตรศาสตร์
Agricultural
Economics

วท.ม.
วท.บ

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

Natural Resource
Management

ปี
2558 2559 2560 2561
พ.ศ.

Shanghai University,
Chian
ม.สงขลานคริ นทร์
University of
Missouri-Columbia,
USA.
University of
Queensland,
Australia
ม.สงขลานคริ นทร์
University of
Giessen, Germany

M.agr.St.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก

-

-

240

240

353

353

353

353

294

294

294

294

2556
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นางสุ ธญ
ั ญา ทองรักษ์
3-9305-00634-58-7

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุ ดถึง
ระดับปริญญาตรี)

2532

2527
2551

ชื่ อสกุล
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

8.

อาจารย์

นายภูริพรรห์ กาลเนาวกุล1

9.

อาจารย์

นายพลากร สัตย์ซื่อ2
1-9098-00122-63-0

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา
สถาบัน

M.B.A.

International
Entrepreneurship

M.A.

Global Business

บ.ม.
ศ.ม.
วท.บ.

ปี
2558 2559 2560 2561
พ.ศ.
2549

การตลาดระหว่าง
ประเทศ

Hochschule Bremen
University of
Applied Sciences
ประเทศเยอรมนี
University of
Westminster
ประเทศอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร

ม.ธรรมศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์

2553
2550

-

240

240

240

240

240

240

240
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1-9098-00122-63-0

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุ ดถึง
ระดับปริญญาตรี)

2548

2540

ชื่ อสกุล
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

10.

อาจารย์

นางสาวอริ ศรา ร่ มเย็น3
3-8009-00869-09-4

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุ ดถึง
ระดับปริญญาตรี)
M.Sc.

วท.ม.

หมายเหตุ *
1.
2.
3.

สาขาวิชา
สถาบัน
International
Economics and
Finance
การจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เกษตร

Newcastle University, 2556
UK
ม.สงขลานคริ นทร์

2550

ม.สงขลานคริ นทร์

2546

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อ.ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล
อ.พลากร สัตย์ซื่อ
อ.อริ ศรา ร่ มเย็น

ปี
2558 2559 2560 2561
พ.ศ.

ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ณ Asia University, ประเทศไต้หวัน

ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ณ Lincoln University, ประเทศนิวซีแลนด์
ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

240

240

240

240
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วท.บ.

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรได้กาหนดให้นกั ศึกษามีการฝึ กงาน
2 ช่วง ดังนี้
ช่ วงที่ 1 ในชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 877-281 การเรี ยนรู ้ วิถีชีวติ ชุมชน
ช่ วงที่ 2 ในชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 877-382 การฝึ กงาน
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรหรื อรายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ในชั้นปี 4 ภาคการศึกษา
ที่ 2 โดยนักศึกษาที่เลื อกรายวิชาสหกิ จศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรไม่ตอ้ งลงทะเบียนรายวิชาการฝึ กงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
2) ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิ บายความต้องการในศาสตร์ ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) มี ค วามรู ้ ใ นแนวกว้า งของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้า ใจ
ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้
(4) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดแบบองค์รวม
(2) ตระหนักในสัจธรรมว่าด้วย ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ
(3) คิดวิธีการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ
4) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ ที่ศึกษา
(2) สามารถใช้เทคนิ คพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ และเครื่ องมื ออื่ นๆในการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องได้
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
4.2 ช่ วงเวลา
1) รายวิชา 877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
2) รายวิชา 877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
3) รายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) รายวิชาการเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชน จานวน 50 ชัว่ โมง
2) รายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร จานวน 350 ชัว่ โมง
3) รายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร กาหนดให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่เรี ยน
แผนการศึ ก ษาปกติ ทุ ก คนต้องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิชา 877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เกษตร เพื่อค้นหาคาตอบ
ตามกระบวนการการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้เรี ยนรายวิชา 877-329 วิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั และฝึ กเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั มาก่อนแล้ว
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่เรี ยนแผนการศึกษาแบบสหกิ จศึกษาทุกคน ต้องมีการจัดทารายงานใน
รู ปแบบของรายงานวิจยั
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลัก สู ต รก าหนดให้ มี รายวิ ช า 877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรเป็ นการฝึ กให้
นัก ศึ ก ษาท าวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ภายใต้ก ารให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา หรื อมี รายวิช า
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาทางานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ภายใต้
คาแนะนาของหน่วยงานร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
2) ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิ บายความต้องการในศาสตร์ ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดแบบองค์รวม
(2) ตระหนักในสัจจะธรรมว่าด้วย ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ
(3) คิดวิธีการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ
4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
(1) มีท กั ษะในการใช้เครื่ องมือที่ จาเป็ นที่ มี อยู่ในปั จจุ บ นั ต่อการท างานที่ เกี่ ยวกับ ศาสตร์ ที่
ศึกษา
(2) สามารถใช้เทคนิ คพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ และเครื่ องมืออื่นๆในการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องได้
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5.3
5.4
5.5

5.6

(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลื อกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
ช่ วงเวลา
ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรี ยนชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
การเตรียมการ
1) จัดให้มีอาจารย์ผจู ้ ดั การวิชา รับผิดชอบดูแลนักศึกษาและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
2) จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั
3) อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
4) จัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลงานของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา จาก 2 ส่ วน ได้แก่
1) กระบวนการและพฤติกรรมการทาวิจยั ของนักศึกษา
2) รายงานวิจยั และการนาเสนอผลงานของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษกลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้ า นภาวะผู ้น าและความรั บ ผิ ด ชอบ 1.1 ก าหนดให้ มี รายวิช าซึ่ งนัก ศึ ก ษาต้องท างานเป็ นกลุ่ ม
ความมีวนิ ยั ในตนเอง
และมี ก ารก าหนดหั ว หน้ า กลุ่ ม ในการท ารายงาน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมี ส่ วนร่ วมในการนาเสนอ
รายงานเพื่ อเป็ นการฝึ กให้นักศึก ษาได้ส ร้ างภาวะผูน้ า
และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
1.2 มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นกั ศึกษาหมุ นเวียน
กั น เป็ นหั ว หน้ า ในการด าเนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ กให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ
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คุณลักษณะพิเศษ
1.3

2. ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2.1

2.2

3.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

3.1
3.2
3.3

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
มี กติ กาที่ จะสร้ างวินัยในตนเองและบังคับ ใช้ เช่ นการ
เข้าเรี ยนตรงเวลา เข้าเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ มี มารยาทใน
ชั้นเรี ยน รับผิดชอบในงานที่คณาจารย์มอบหมาย และมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน ส่ งเสริ มความมัน่ ใจในการแสดง
ความคิดเห็น
นอกจากต้องเรี ยนวิชา 347-361 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การวิ จ ั ย ทางสถิ ติ และวิ ช า 877-324 การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์ เกษตรและ
ธุ ร กิ จ เกษตร ในหมวดวิ ช าเฉพาะแล้ว หลัก สู ตรจะ
ก าหนดให้มี ก ารใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในรายวิช า
อื่นๆ
มี ก ารกระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามส าคัญ และรู ้ จ ัก
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมประกอบการ
เรี ยนรายวิชาต่างๆ
จัดกิ จกรรมทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยนที่ ส่งเสริ ม
การใช้ภาษาอังกฤษ
ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอัง กฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรื อฝึ กงาน
ในต่างประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีรายวิชาที่สอนและ/หรื อสอดแทรกด้านของคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(3) ปลู กฝั งให้นักศึ กษามี ระเบี ยบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา มี ก ารแต่ งกายที่
เป็ นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) บรรยายพิเศษด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยผูม้ ีประสบการณ์
(5) การแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินตนเอง
(2) สังเกตพฤติกรรม
(3) ประเมินจากผลการทางานกลุ่มและรายงานผล
(4) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการมีส่วนร่ วมกิจกรรม
(5) สังเกตปริ มาณการทุจริ ตในการสอบ
(6) ประเมินจากองค์กรที่นกั ศึกษาไปฝึ กงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาเข้า ใจและอธิ บ ายความต้อ งการในศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) มีความรู ้ ในแนวกว้างของศาสตร์ ที่ศึกษาเพื่ อให้เล็งเห็ นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้
(4) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) การบรรยายรายวิชาในชั้นเรี ยน มี การเน้นการเชื่ อมโยงเนื้ อหาในรายวิชากับรายวิชา
หรื อศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นหรื ออภิ ป รายประเด็ นต่ างๆ ในแต่ ละรายวิช า โดยเอา
ปั ญหาเป็ นตัวตั้ง
(3) จัดให้มีรายวิชาโครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
(4) สอนโดยการสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) จัดให้มีการฝึ กภาคสนามทั้งในระดับชุมชนและระดับองค์กร
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้รูป แบบการประเมิ นผลที่ หลากหลาย เช่ น การสอบข้อเขี ยนและการสอบปฏิ บ ตั ิ การ
นาเสนอรายงานและประเมินตัวรายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดแบบองค์รวม
(2) ตระหนักในสัจธรรมว่าด้วย ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ
(3) คิดวิธีการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ศึกษาปั ญหาจากสถานการณ์จริ งและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาจากสาเหตุอย่างเป็ นระบบ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่างๆ และจัดให้มีการนาเสนอรายงาน
(2) ให้คาแนะนาการแก้ปัญหาการสื่ อสารที่เกิดขึ้นระหว่างการนาเสนอ
(3) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมที่ตอ้ งใช้การติดต่อสื่ อสารระหว่างเรี ยนกับองค์กร
ต่างๆ เช่ น การเข้าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ การท างานทุ นแลกเปลี่ ยน การติ ดต่อสถานที่
ฝึ กงาน เป็ นต้น
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรม และประเมินคุณภาพของงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ ที่
ศึกษา
(2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ และเครื่ องมืออื่นๆในการแก้ไขปั ญหา
ที่เกี่ยวข้องได้
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(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้
รู ปแบบของสื่ อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จริ ง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(อยูใ่ นภาคผนวก ค)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
ของหลักสู ตร
2.2 สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมประจาคณะ เพื่อพิจารณารับรอง
2.4 การประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรและสหกิจศึกษา ประเมิน
จากสถานประกอบการและรายงานการฝึ กงาน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
3.2 เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกั มหาวิทยาลัยและคณะและให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิโดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ ยงเพื่อให้คาแนะนา
ต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริ หารวิชาการของคณะและเรื่ องของการประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่
คณะต้องดาเนินการและส่ วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
การดาเนิ นการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นาเชิงวิชาการดังนี้
2.1 การพัฒนาความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนการวัดและการประเมินผลส่ งเสริ มอาจารย์ให้
มีการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ๆ ปรับปรุ ง กระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ไปอบรมหรื อประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์จดั ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้องและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมีอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน โดยมีหวั หน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรเป็ นผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนาติดตามและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่ อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณเป็ นแบบรวมศูนย์อยูท่ ี่คณะเศรษฐศาสตร์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้ อมด้านหนังสื อตาราและการสื บค้นผ่านฐานข้อมู ลโดยมี สานักหอสมุ ดกลางที่ มี
หนังสื อด้านการบริ ห ารจัดการและฐานข้อมู ล ที่ จะให้สื บ ค้น ส่ วนระดับ คณะมี ห นัง สื อต าราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การให้อาจารย์
และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้นอาจารย์
ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิช าจะมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่ น ๆที่ จาเป็ นนอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่ เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อสาหรับให้
หอสมุ ดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย ในส่ วนของคณะจะมี ห้องสมุ ดย่อยเพื่อบริ การหนังสื อตาราหรื อวารสาร
เฉพาะทางและคณะได้จดั สื่ อ การสอนอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เดี ย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานห้ องสมุ ดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่ อเข้า
หอสมุดกลางและทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อตารา นอกจากนี้ คณะมีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศน
อุปกรณ์ซ่ ึ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์ดว้ ย
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและได้บณ
ั ฑิตที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พเิ ศษ
ในบางรายวิช าของหลัก สู ตรจะเชิ ญ อาจารย์พิ เศษ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นนัก วิช าการ นัก ธุ รกิ จ และ
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ งให้กบั นักศึกษา
4. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
4.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่ นักศึกษา
มี ระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนโดยอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจะให้ ค าปรึ ก ษาทางด้า น
วิชาการ การลงทะเบียน การทากิจกรรมและการปรับตัวของนักศึกษานอกจากนี้ ยงั มีฝ่ายวิชาการที่จะช่วยให้
คาแนะนาแก่นกั ศึกษาได้อีกทาง
4.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึ กษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมิ นในรายวิชาใด สามารถที่ จะยื่นคาร้ องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดู ค ะแนนและวิธี การประเมิ นของอาจารย์ในแต่ ละรายวิช าได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
5.1 มี การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตทุ กปี เพื่อนาข้อมู ลมาปรับปรุ งเนื้ อหาและการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5.2 มีการสารวจการได้งานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกปี
6. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย ตัวบ่งชี้ ท้ งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงาน ตามข้อ 1-15 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ปี การศึกษา
2558
X

2559
X

2560
X

2561
X

2562
X

X

X

X

X

X

มีรายละเอีย ดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มี การพัฒ นา/ปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้า มี ) ได้รั บ การ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1)
(2)

(3)

(4)

อาจารย์ป ระจาหลัก สู ต รอย่างน้อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ แห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุ ณ วุฒิ สาขา/สาขาวิช า
(ถ้ามี)

(5)

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ตที่ มีต่ อบัณ ฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X
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ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
(13) จัดประชุมอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่ อนเปิ ดสอนในแต่ ละภาคการศึ กษา
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
(14) มีการจัดพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ปี การศึกษา
2558
X

2559
X

2560
X

2561
X

2562
X

X

X

X

X

X

ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อน ในกรณี บางรายวิชาที่สอนเป็ นทีม
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษาในการอภิ ป ราย การซัก ถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรี ยน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดาเนิ นการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิ บตั ิงานในรายวิชาสหกิ จศึกษาซึ่ งอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็ นรายบุคคลได้นอกจากนี้ อาจจัดประชุมก่อนนักศึกษาจะ
ส าเร็ จการศึ ก ษา ส าหรั บ ศิ ษ ย์เก่ านั้นจะประเมิ น โดยใช้แบบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุ ม ศิ ษ ย์เก่ าตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ
ดาเนิ น การโดยสั ม ภาษณ์ จ ากสถานประกอบการที่ นัก ศึ ก ษาไปฝึ กงาน หรื อใช้วิ ธี การส่ ง
แบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อทีป่ รึ กษา
ดาเนิ น การโดยเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ม าให้ค วามเห็ น หรื อจากข้อมู ล ในรายงานผลการด าเนิ น งาน
หลักสู ตรหรื อจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี ปรากฏในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ท ราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชากรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆได้ทนั ที ซึ่ งก็จะ
เป็ นการปรับปรุ งย่อยในการปรับปรุ งย่อยนั้นทาได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหาสาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้ง
ฉบับ นั้นจะกระทาทุ ก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่ อให้หลักสู ตรมี ความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.
ซ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
คาอธิบายรายวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
การเปรี ยบเทียบรายวิชาและจานวนหน่วยกิตระหว่างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
และหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตารา
ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรที่สะท้อน
Active Learning
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
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ภาคผนวก ก
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(สาเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552
------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้พิจารณาเห็ นสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น
ป ริ ญ ญ าต รี เสี ย ให ม่ ดั ง นั้ น อ าศั ย อ าน าจ ต าม ค วาม ใน ม าต รา 15 (2) แ ห่ งพ ระ ราช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ .ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุ มครั้ง
ที่313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 จึงให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรขั้ น ปริ ญญาตรี ซึ่ งเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบข้อบังคับคาสั่งหรื อประกาศอื่นใดที่มีอยูก่ ่อนระเบียบฉบับนี้และ
มีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้ กล่าวเป็ นอย่างอื่นหรื อที่ขดั หรื อแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะ”
หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดี ข องคณ ะหรื อผู ้อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะของคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
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“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิช าหรื อหน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรสาขา
วิชาเอกที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสู ตรสาขาวิชานั้น
ข้อ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งเป็ นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้แก่
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาขั้นสู งสุ ดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
6.2 ผ่านการรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3 ไม่ เป็ นโรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงเรื้ อรั ง ที่ แ พร่ ก ระจายได้ห รื อ โรคที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
ข้อ 7 การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ี สิ ท ธิ์ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาต้องรายงานตัวและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษาตาม
กาหนดและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ ต้อ งช าระให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย ให้ เป็ นไปตามรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
ภาควิ ช าต่ างๆ คณะหรื อ ภาควิช าใดมี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกับ วิ ช าการด้า นใดมหาวิ ท ยาลัย จะส่ ง เสริ ม ให้ อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นกั ศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
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9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็ นหลักโดยปี การศึกษาหนึ่ง ๆมี 2
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึ กษาที่สองโดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า15สัปดาห์และมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ซ่ ึ งเป็ น
ภาคการศึ ก ษาที่ ไม่ บ งั คับ มี ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า 7 สั ป ดาห์ แต่ ให้ มี จานวนชั่วโมงเรี ย นของแต่ ล ะ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นระบบไตรภาคหรื อระบบจตุรภาคโดยให้มี
จานวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การก าหนดปริ ม าณการศึ ก ษาของแต่ ล ะรายวิช าให้ ก าหนดเป็ นหน่ วยกิ ต ตาม
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิ ป รายปั ญ หาหนึ่ งชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรื อจานวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2 – 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรื อจานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 30 – 45 ชั่ วโมงให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 การฝึ กงานการฝึ กภาคสนาม หรื อการฝึ กอื่น ๆใช้เวลา 3 – 6 ชั่วโมงต่ อ
สั ป ดาห์ ตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อจานวนชั่วโมงรวมระหว่า ง 45 – 90 ชั่วโมงหรื อ เที ย บเท่ าให้
นับเป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 การศึก ษาด้วยตนเองเป็ นการศึก ษาที่ นัก ศึกษาต้องศึกษาหรื อวิเคราะห์
ด้วยตนเองเป็ นหลักโดยมีอาจารย์ผสู ้ อนให้คาปรึ กษาเช่นรายวิชาโครงงานนักศึกษา ปั ญหาพิเศษใช้เวลา 2 – 3
ชัว่ โมงต่อสั ปดาห์ ตลอดหนึ่ งภาคการศึ กษาปกติ หรื อเที ยบเท่าทั้งในห้องปฏิ บตั ิ การและนอกห้องเรี ยนให้
นับเป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึ ก ษาบางรายวิ ช าที่ มี ล ั ก ษณะเฉพาะมหาวิ ท ยาลัย อาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกาหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
เรี ยนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพการลงทะเบียนเรี ยนที่ผดิ เงื่อนไขให้ถือเป็ นโมฆะในรายวิชานั้น
ข้อ 10 การลงทะเบียนเรี ยน
10.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ละภาคการศึ กษาให้
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.2 นัก ศึ ก ษาที่ ไม่ได้ล งทะเบี ยนเรี ยนเมื่ อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติหรื อภาคฤดูร้อนจะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสาหรับภาคการศึกษานั้น
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10.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนต้องยื่นคาร้ องขอลา
พักการศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิ บตั ิดงั กล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่ อ
นักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกตินกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะกฤต ตามนัยแห่ งข้อ 12 ของระเบียบ
นี้ ต้องลงทะเบี ยนเรี ย นไม่เกิ น 16 หน่ วยกิ ต และส าหรั บ ภาคฤดู ร้อนนัก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่ เกิ น
9 หน่ ว ยกิ ต ยกเว้น นัก ศึ ก ษาในภาวะรอพิ นิ จ และนั ก ศึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤต ลงทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ เกิ น
6 หน่วยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 10.5 ต้องขออนุ ม ตั ิ ค ณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ ป รึ ก ษายกเว้น ภาคการศึ ก ษาสุ ดท้ายที่ นักศึ ก ษาจะส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรและจาเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยน โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าตาม
ข้อ 10.5 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.7 ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งหรื อจากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
10.8 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมต้องกระทาภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติหรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรื อภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อนรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยงั อยูภ่ ายใน 12 สัปดาห์หรื อเมื่อ
พ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยงั อยูภ่ ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาและผ่านอาจารย์ผสู ้ อนและรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.9.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ยกเว้นกรณี ที่มีความจาเป็ น
10.10 การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาเพิ่มจนมี จานวนหน่ วยกิ ตสู งกว่า หรื อการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะทามิได้เว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณบดีมิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ข้อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรี ยนในทุกภาคการศึกษาการวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู ้ อน หรื อผูท้ ี่
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คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนดซึ่ งอาจกระทาโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติการสังเกต
พฤติ ก รรมการเรี ยนการร่ วมกิ จกรรมการสอบหรื อวิธี อื่น ตามที่ ค ณะเจ้าของรายวิช าจะก าหนดในแต่ ล ะ
รายวิชาซึ่ งการสอบอาจมีได้หลายครั้งและการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุ ดท้ายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิ บ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรื อได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนดจึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผลเว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดีเมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษา
ที่ไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั มิได้
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
หรื อสัญลักษณ์
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนนมี8ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
พอใช้
(Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
อ่อน
(Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก
(Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ไ ม่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าที่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ห ลัก สู ตร
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความว่า ผล ก ารศึ ก ษ าเป็ น ที่ พ อ ใจใช้
สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความว่ า ผลการศึ ก ษาไม่ เป็ นที่ พ อใจใช้
สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
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11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆมีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบู รณ์ ใช้
เมื่ ออาจารย์ผูส้ อนโดยความเห็ นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็ นสมควรให้รอการวัด
และประเมิ นผลไว้ก่อนเนื่ องจากนักศึ ก ษายังปฏิ บ ตั ิ งานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึ กษารายวิชานั้น ยังไม่
สมบูรณ์หรื อใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจาคณะตามความใน
ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนเพื่อดาเนิ นการให้
มีการวัดและประเมินผลภายใน1สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไปหรื อ1สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
หากว่านัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ัน ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้อนด้วยเมื่ อ พ้น ก าหนดดังกล่ าวยัง ไม่ ส ามารถวัด และ
ประเมินผลได้สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W หรื อ R แล้วแต่
กรณี
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุ มตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นตามความในข้อ10.9.2 หรื อข้อ
16.1.2 แห่ ง ระเบี ย บนี้ หรื อเมื่ อ คณะกรรมการประจาคณะอนุ ม ัติใ ห้ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ I อยู่ล าพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกาหนดการวัดและประเมินผลไปเป็ น
ภาคการศึกษาปกติถดั ไปใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่และมิ ใช่ รายวิชาภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งอาจารย์ผูส้ อนมี ความเห็ นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้ น1สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถดั ไปโดยมีสาเหตุอนั มิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สั ญ ลัก ษณ์ R ต้องได้รับ การอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการประจา
คณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นและนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ระดับ คะแนน E หรื อ ระดับ คะแนนอื่ น ที่ ห ลัก สู ตรก าหนดหรื อ
สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใดต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าเว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกตามหลักสู ตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปหรื อ
ได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S มิได้เว้นแต่จะเป็ นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ นอย่างอื่นการ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดที่ผดิ เงื่อนไขนี้ถือเป็ นโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มิใช่ วิชาบังคับของหลักสู ตรโดย
ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมได้การวัดและประเมินผลรายวิชานั้นให้วดั และประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์
S หรื อ U
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11.6.2 การนับจานวนหน่ วยกิ ตสู งสุ ดที่ นักศึ กษามี สิทธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ใน
แต่ละภาคการศึกษาตามความในข้อ 10.5 ให้นบั รวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
โดยไม่ นับหน่ วยกิ ตเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมเข้าด้วยแต่จะไม่นามานับ รวมในการคิ ดจานวนหน่ วยกิ ตต่ าสุ ดที่
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดโดยไม่นบั หน่ วยกิตเป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมที่ได้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้วภายหลังจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ าโดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นระดับ
คะแนนอีกมิได้เว้นแต่ในกรณี ที่มีการย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็ นวิชา
บังคับในหลักสู ตรใหม่
11.7 การนั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมให้ นั บ รวมเฉพาะหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าตาม
หลักสู ตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00 หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P แต่บางหลักสู ตรอาจกาหนดให้ได้
ระดับคะแนนสู งกว่า1.00จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษารายวิ ช าใดมากกว่าหนึ่ งครั้ งให้ นับ หน่ วยกิ ต ของ
รายวิชานั้นเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดี ยวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมิ นผลครั้ง
หลังสุ ด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุ กคนที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
11.9.1 หน่ วยจุ ด ของรายวิช าหนึ่ ง ๆคื อผลคู ณ ระหว่างจานวนหน่ วยกิ ต กับ ค่ า
ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ยประจาภาคคื อค่าผลรวมของหน่ วยจุ ดของทุ ก
รายวิช าที่ ได้ศึ กษาในภาคการศึ ก ษานั้นหารด้วยหน่ วยกิ ตรวมของรายวิช าดังกล่ าวเฉพาะรายวิช าที่ มีก าร
ประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือค่าผลรวมของหน่ วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาดังกล่ าวเฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนนและในกรณี ที่มีการเรี ยนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D D+ หรื อ E
มากกว่าหนึ่งครั้งให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุ ดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คานวณเป็ นค่าที่มีเลขทศนิยม2ตาแหน่งโดยไม่มีการปั ดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
11.10 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อมี การตรวจพบว่านักศึกษาทุ จริ ตในการวัดผลเช่ นการสอบรายวิชาใดให้ผูท้ ี่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้นหรื อผูค้ วบคุมการสอบรายงานการทุจริ ตพร้อมส่ งหลักฐานการทุจริ ตไปยังคณะ
ที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั สังกัดอยู่ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผูส้ อนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการดาเนิ นงาน
วินัยนักศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ันสั งกัดพิ จารณาโทษแล้วเสนอต่ อมหาวิท ยาลัยเพื่ อดาเนิ นการต่อไปโดยให้
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นักศึกษาที่ทุจริ ตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้ง
ภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็ นนักศึกษาและถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินยั ประการ
หนึ่งประการใดหรื อหลายประการได้อีกดังนี้
11.10.1 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ให้ ไ ด้ ร ะดั บ คะแนน E หรื อสั ญ ลั ก ษณ์ F หรื อ U ทุ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่นๆเกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้คณะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจาแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาทั้งนี้ ไม่
นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรื อถูกให้พกั
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภทคือนักศึกษาปกตินกั ศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษา
ในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤตคือ นักศึกษาที่ได้แต้มคะแนนระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึ กษาในภาวะรอพินิจคื อนักศึกษาที่ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า
2.00 โดยให้จาแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้
12.2.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแล้วและได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษาปกติที่ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่1
12.2.2 นักศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.2.3 นัก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ นภาวะรอพิ นิ จ ครั้ งที่ 2 ที่ ไ ด้แ ต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
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ข้อ 13 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.1 การย้า ยคณะหรื อ ประเภทวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผูป้ กครองและอาจารย์ที่ปรึ กษาและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
อนุมตั ิให้ยดึ หลักเกณฑ์ดงั นี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาต้องได้ศึกษาอยูใ่ น
คณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติท้ งั นี้ ไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ลา
พักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 การก าหนดเงื่ อนไขหลักเกณฑ์ก ารให้นัก ศึ ก ษาย้ายเข้าศึ ก ษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้า
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุ มตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอาจมีสิทธิ์
ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรื อ
ระดับคะแนนเดิ มให้นบั หน่ วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมและนามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้
ย้ายคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.3 การรั บ โอนรายวิช า ที่ เป็ นรายวิชาเดี ยวกันกับรายวิช าในหลักสู ตรหรื อสาขาวิช าใหม่
รายวิช านั้นจะต้องมี ระดับ คะแนนตั้งแต่ D ขึ้ นไป ส่ วนการเที ยบโอนรายวิช า ที่ มี เนื้ อหาเที ยบเท่ ากัน กับ
รายวิชาในหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาใหม่ ให่มีหลักเกณฑ์ตามในข้อ 14.6
ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูท้ ี่ เคยศึ กษาในมหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ และผ่านการคัดเลื อกเข้าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีกอาจมี สิทธิ์ ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องดาเนิ นการขอ
เทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.2 นัก ศึ กษาที่ รับ โอนมาจากสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นมี สิ ทธิ์ ได้รับการพิ จารณาเที ยบ
โอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเที ยบโอนหรื อรั บโอนรายวิชาจากสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นทั้งภายในและต่าง
ประเทศต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม
ให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมและนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิ ม
อี ก เว้น แต่ เมื่ อ ผลการศึ ก ษารายวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ รายวิ ช าที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ ห รื อ ระดับ คะแนนเดิ ม ต่ า กว่า
มาตรฐานที่คณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ า
อีกได้และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
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14.6 การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องโดย
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิ มที่ นามาเที ยบโอนหรื อรั บ โอนได้จะต้องมี เนื้ อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกันและมีปริ มาณเท่ากันหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตาม
ที่ภาควิชากาหนดโดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้ มีก ารเที ยบโอนหรื อรั บ โอนรายวิชาได้ไม่ เกิ นสามในสี่ ข องจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่
14.7 การเที ย บโอนความรู ้ และการให้ ห น่ วยกิ ตจากการศึ ก ษานอกระบบ และหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเที ยบความรู ้ จะเที ย บเป็ นรายวิช าหรื อกลุ่ มรายวิช าตามหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางานจะคานึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบ
การณ์เป็ นหลัก
14.7.3 วิธีการประเมิ นเพื่ อการเที ยบความรู ้ ในแต่ ละรายวิชาหรื อกลุ่ ม รายวิช า
และเกณฑ์การตัดสิ นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนความรู ้
14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าจึง
จะให้จานวนหน่วยกิ ตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็ นระดับคะแนนและไม่นามาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรี ยนให้บนั ทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนั ทึก CS (credits
from standardized test)
14.7.5.2 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการทดสอบที่ ไม่ใช่ การทดสอบมาตรฐาน
ให้บนั ทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการประเมิ นการศึกษาหรื อการอบรมที่จดั
โดยหน่วยงานอื่นให้บนั ทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้าได้หน่ วยกิ ตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงานให้บนั ทึ ก CP
(credits from portfolio)
14.7.6 ให้ เที ย บรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าจากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรและต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
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ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์รับรอง
15.2 การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษาและอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมายโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6 คิดเป็ นหน่วยกิต
ตามหลักสู ตรใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิตและต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่า
กว่า 2.50 หรื อเทียบเท่า
15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกาหนด
วันลงทะเบี ยนเรี ยนของภาคการศึ กษาที่ จะโอนเข้าศึ กษาพร้ อมทั้งติ ดต่อสถาบันเดิ มให้จดั ส่ งใบแสดงผล
การศึกษาและคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่ วยหรื อลากิจ
16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วันในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษาต้องได้รับการอนุ มตั ิจาก
อาจารย์ผสู ้ อนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทราบถ้าเกิน 7 วันต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษาสาหรับงานหรื อการสอบที่นกั ศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผสู ้ อนซึ่ ง
อาจจะอนุญาตให้ปฏิบตั ิงานหรื อสอบทดแทนหรื อยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณี ที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้นกั ศึกษา
ต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอัน
สมควรคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูพ้ ิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่ าวโดยอาจอนุ มตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I
หรื อให้ยกเลิ กการลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณี พิเศษโดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุ มตั ิการขอ
ผ่อนผันโดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้ลงทะเบียน
ไปแล้วเป็ นการยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึ กษาให้แสดงเหตุผลความจาเป็ นพร้ อมกับมี หนังสื อ
รับรองของผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาการลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
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16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะ
ลาพักการศึกษาไม่ได้เว้นแต่กรณี ที่ป่วยหรื อถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการและหรื อ
ได้รับทุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และ
ข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นกรณี พิเศษโดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นัก ศึ ก ษาจะต้องช าระค่ ารั ก ษาสถานภาพนัก ศึ กษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่
ได้รับการอนุ มตั ิให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อน
แล้ว
16.3 ในการลาป่ วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่ วยนักศึกษาต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ดว้ ยทุกครั้ง
16.4 การให้ พ ัก การศึ ก ษา ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการแพทย์ ซ่ ึ งอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ง ขึ้ น
วินิจฉัยว่าป่ วยและคณะกรรมการประจาคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรื อเป็ นอันตราย
ต่อผูอ้ ื่นคณะกรรมการประจาคณะอาจเสนอให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พักการศึกษาได้
16.5 การลาออก นัก ศึ ก ษายื่น ใบลาออกพร้ อมหนังสื อรั บ รองของผูป้ กครองผ่าน
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ ม ัติ ต่ อ อธิ ก ารบดี ผู ้ที่ จ ะได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ ล าออกได้ต้อ งไม่ มี ห นี้ สิ น กับ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาและการอนุมตั ิให้ปริ ญญา
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึ ก ษาและผ่า นการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆครบถ้ว นตาม
หลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาที่ จะรั บปริ ญญาโดยไม่มีรายวิชาใดที่ ได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้างอยู่
ทั้งนี้ นับ รวมถึ งรายวิชาที่ ได้รับการเที ยบโอนและที่ รับโอน และนักศึ กษาจะต้องผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
17.1.2 ยัง มี ส ถานภาพเป็ นนัก ศึ ก ษาอยู่และได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00 หากเป็ นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องศึกษาอยูใ่ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์ อย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสู ตร 4 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็ม
เวลา
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17.1.3.2 หลักสู ตร 5 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็ม
เวลา
17.1.3.3 หลักสู ตรไม่น้อยกว่า 6 ปี สาเร็ จการศึ กษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค
การศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ ก่ อ น 20 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับกการเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชา
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยั ที่ระบุให้งดการเสนอชื่ อเพื่อรับ
ปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบต่ า งๆ ครบถ้ ว นและไม่ มี ห นี้ สิ นใดๆต่ อ
มหาวิทยาลัย
17.1.6 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
17.2 นัก ศึ ก ษาที่ จะได้รับ การเสนอชื่ อเพื่ อรั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ หนึ่ งต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ นจานวนปี การศึ กษาต่ อเนื่ องกันตามแผนการศึ ก ษา
ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริ ญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินยั อย่างร้ายแรง
17.3 นัก ศึ ก ษาที่ จะได้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ สองต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้ น ไปแต่ เป็ นผูไ้ ม่ มี สิ ท ธิ์
ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่ เคยได้ระดับ คะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลัก สู ต ร
สาขาวิชานั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่ อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญา
หรื อปริ ญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
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17.5 ในกรณี ที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1 แต่ประสงค์จะขอ
เลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาออกไปโดยต้องการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาอีกอธิการบดีโดยการเสนอ
ของคณะกรรมการประจาคณะอาจอนุ มตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาโดยไม่นบั เป็ นหน่ วยกิ ต
สะสมได้
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิม่ เติมได้
18.2 การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอ
เข้าศึกษาและอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่ นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษาจะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอนโดยรายวิชาที่ได้รับการเที ยบโอนและรับโอนให้ได้สัญลัก ษณ์ หรื อระดับ
คะแนนเดิ มและให้นบั หน่ วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมแต่ไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
18.3.2 นัก ศึ ก ษาไม่ มี สิ ท ธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ย นรายวิช าที่ ไ ด้สั ญ ลัก ษณ์ ห รื อระดับ
คะแนนเดิมเว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมต่า กว่า
มาตรฐานคณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิ มซ้ า อีก
ได้และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรม
การประจาคณะโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ14.6
ข้อ 19 การศึกษาสองปริ ญญาพร้อมกัน
19.1 นักศึกษาที่ เข้าศึก ษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาจขอศึกษาสองปริ ญญา
พร้อมกันได้
19.2 รายละเอียดต่างๆให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
20.1 ตายหรื อลาออก
20.2 ถูกให้ออกหรื อไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับ
การอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
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20.4 ได้แต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึ ก ษาปกติ ที่ ส องที่ เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่ มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.70 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจาก ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ใน ภาคการศึ กษ าป กติ ถั ด ไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่3
20.10 ได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยมาแล้วเป็ นระยะเวลาเกิ น 2 เท่ าของ
จานวนปี การศึ ก ษาต่อเนื่ องกัน ที่ ได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึ ก ษาของสาขาวิช าที่ ศึ กษาอยู่ส าหรั บ
นักศึกษาที่รับโอนให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
20.11 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งแต่งตั้งโดยอธิ การบดีวา่ ป่ วยจนเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษาหรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่นทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 21 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณี ที่จะต้องมีการดาเนินการใดๆที่มิได้กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้หรื อกาหนดไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้ เป็ น
กรณี พิ เศษเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิท ยาลัย เป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ยให้
อธิ การบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการและปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็ นที่สุดแล้วรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
(ลงนาม)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์
640-101

สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
(Healthy Body and Mind)
สุ ขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุ ขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริ มวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสุ นทรี ยารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional quotient
and aesthetics
877-101

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities I)
การทากิจกรรมกลุ่มเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุ ษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะ
Group activities integrating body of knowledge emphasizing the activities for the benefits of
society and mankind; cultivating morals, ethics and public mind
895-132

ทักษะการสื่ อสาร
2(2-0-4)
(Communication Skills)
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการค้นคว้าและการอ้างอิง วัจนภาษาและอวัจนภาษากับการสื่ อสาร
การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร มุ่งเน้นทักษะการพูดและการนาเสนอ
Information resources; searching methods and documentation; verbal and nonverbal language
in communication; Thai usage in communication focusing on speaking and presentation skills
895-171

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
(Wisdom of Living)
การคิ ด การบริ ห าร และการจัด การชี วิตอย่างรู ้ เท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยและ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุ วฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุ รักษ์
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สิ่ งแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน ในสั งคมอย่างมี ความสุ ข บนพื้ น ฐานคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance with changes in Thai and
global society; blending Thai way of life with multicultural way of living; public mind and environmental
conservation; living in the society happily based on morality, ethics and sufficiency economy
001-101

อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
(ASEAN Studies)
ประวัติและการพัฒนาการของปรชาคมอาเซี ยน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซี ยนในบริ บทโลก การปรับเตรี ยมตัว
เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; adaptation
and preparation towards the joining of ASEAN
895-103

ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์ และการปกครอง
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science and Government)
ขอบข่ ายและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐศาสตร์ กระบวนการทางการเมื อง รั ฐบาล รั ฐสภา พรรค
การเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ และอุ ดมการณ์ ทางการเมื องที่ ส าคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
โดยย่อ
Scope and method in political science; political process; government; parliamentary system;
political parties; interest groups and significant political ideology; brief international polities
มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
มนุ ษ ย์กบั สังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบี ยบทางสังคม สถาบันทางสั งคม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกาภิวตั น์ และผลกระทบต่อสังคมไทย
Man in culture and society; social organization; social institutions; human rights; social
changes; globalization and its impact on Thai society
895-111
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895-135

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(2-2-5)
(Life Aesthetics)
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ข องการด ารงชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข การจัด การความเครี ย ด การสร้ า งก าลัง ใจ
เสริ มสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุ นทรยศาสตร์ ทางภาษา การพัฒนาบุคลิ กภาพและการแสดงออก การดูแล
สุ ขภาพกายและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้ งในดนตรี และนาฎศิลป์ ความเข้าใจวฒนธรรมประเพณี
และมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล
Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting emotional
maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; nurturing physical and mental
health; value of visual art; appreciation of music and performing art; understanding Thai and international
cultures, traditions, and social etiquettes
895-136

ความคิดและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Thoughts and Communication)
ภาษากับความคิด การจับประเด็น การลาดับความคิด การสรุ ปความ การถ่ายทอดความคิดด้วย
ภาษา การเขียนย่อหน้า การนาเสนองานทางวิชาการทั้งการพูดและการเขียน
Language and thoughts; identifying main ideas; organization of ideas; summary, conveying
ideas through language; paragraph writing, oral and written academic presentation
895-202

ประชากรศาสตร์
2(2-0-4)
(Demography)
ความหมายและทฤษฎี องค์ป ระกอบของประชากร ข้อ มู ล ประชากร การวิเคราะห์ ท าง
ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น นโยบายประชากร ผลสื บเนื่อง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากร
Definitions and theories; population composition; population data; demographic analysis,
population situation and population change; fertility; mortality; migration; population policies;
consequences of population changes
895-203

จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ความหมาย และวิธีก ารศึ กษาทางจิ ตวิท ยา ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมมนุ ษ ย์ ปั จจัยทาง
ชี วภาพและสิ่ งแวดล้อม พัฒนาการมนุ ษ ย์ แรงจู งใจ อารมณ์ การรั บรู ้ เชาว์ปัญ ญา การเรี ยนรู ้ บุ คลิ กภาพ
สุ ขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในประจาวัน
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Definition and psychological methods; influential factors on human behavior; biological and
environmental factors; human development; motivation, emotion, perception, intelligence, learning;
personality, mental health and adjustment; application of psychology in daily life
895-208

การคิดและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Critical Thinking)
ศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะ และกระบวนการแห่ ง ความคิ ด การใช้ แ บบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ น
การอธิบายปัญหา หลักการใช้ภาษาไทย การวิจารณ์และให้เหตุผล ชั้นของการอ้างเหตุผลในทางตรรกศาสตร์
ความสอดคล้องของเหตุผล และการใช้หลักตรรกศาสตร์ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
A nature and process of thinking, which are fundamental to the development of knowledge;
use of language in criticism and reasoning; levels of reasoning in logics; compatibility of reasoning and the
use of logics in social science research
895-212

ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
(Social Problem)
ความหมาย ลักษณะและสาเหตุ ของปั ญหาสังคม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ปั ญหาสังคม
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก
Definition, characteristic and cause of social problem at individual, family, community,
nation and world level
895-213

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Psychology)
ประวัติความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติก รรมมนุ ษย์ในองค์การ การนาจิตวิทยามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการคัด เลื อ กบุ ค คล การจู ง ใจในการท างาน ทัศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจในการท างาน
กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้ า การสื่ อสาร การบริ หารความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อมในการทางาน
History of industrial psychology; human behavior in organization; application of psychology
in personnel selection; work motivation; attitudes and job satisfaction; group process; leadership;
communication; conflict management and working condition
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895-216

ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่น
3(3-0-6)
(Migration and Urbanization)
กระบวนการความเป็ นเมือง และการย้ายถิ่น ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบ ปั ญหาของเมืองใน
ประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่นในประเทศไทย
Urbanization and migration processes, theories, causes and effects; problems of urbanization
in developed and developing countries; urbanization and migration in Thailand
895-301

จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
(Organizational Psychology)
ความสั มพันธ์ ระหว่างบุ ค คล และองค์ก าร แรงจู งใจ และสมมุ ติฐานเกี่ ยวกับ ธรรมชาติ ข อง
มนุ ษย์ ความเป็ นผูน้ า และการมีส่วนร่ วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองค์การโครงสร้างขององค์การ
และการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
The relationship between the individual and the organization; human motivation and
assumptions on human nature; leadership and participation; groups and group behaviors in the
organization; organizational structure and dynamics; an increase organizational effectiveness
895-326

ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
(Local History Southern Thailand)
ความเป็ นมา และความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นใน 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยในระยะแรกเริ่ ม
(การก่อตัวเป็ นชุ มชน) จนถึงสมัยสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2488) ในลักษณะของการให้ความสาคัญ
ต่อพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนแต่ละท้องถิ่น ในแนวปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกับส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Background and development of the local history of Thailand in 14 Southern provinces the
beginning of community until the end of World War II (1945 AD.); the evolution and development with
emphasis on the relationship between locality and locality, and between locality and central Thailand, and
between locality and Southeast Asian region
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาภาษา
890-101

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
พัฒนาทักษะการฟั งและพู ดในหัวข้อที่ ใช้ในชี วิตประจ าวัน การฟั งเพื่ อจับใจความส าคัญ และ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for gist
and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes
890-102

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
พัฒ นาทัก ษะการอ่ า น เพิ่ ม พู น วงศัพ ท์ เรี ย นรู ้ ภ าษาและวัฒ นธรรมจากบริ บ ทของบทที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through
a varietyof text types; developing short paragraph writing skills
890-212

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานหรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
เงื่อนไข: ให้สิทธิ นกั ศึกษาปี สุ ดท้ายก่อน
การฝึ กทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพบปะและทักทาย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ข้อมูล การบรรยายรู ปพรรณสัณฐานของบุคคล สิ่ งของ และสถานที่ การรายงาน การพูดถึงความทรงจา และ
ความหลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ทาตาม การตรวจสอบความเข้าใจ การขอให้พูดซ้ า
การให้คาชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความต้องการ
และความปรารถนา การสั ญ ญาและบอกความตั้ง ใจ การเสนอความช่ วยเหลื อ การกล่ า วขอบคุ ณ และ
การอนุญาต ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการสื่ อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม
The following conversation skills and topics will be practiced: meeting and greeting people;
sharing news and information; describing people; things and places; reporting information; remembering
and forgetting; requests; directions and instructions; checking understanding; asking for repetition;
complimenting; satisfaction and dissatisfaction; likes and dislikes; preferences; wants and desires;
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promises and intentions; offering help; gratitude and appreciation; and permission; the cross-cultural issues
of these conversation skills and topics will also be discussed
890-214

เสริ มทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Consolidating Listening and Speaking Skills in English)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การฝึ กทัก ษะการฟั ง และการพู ดเน้น ส านวนที่ ใช้ใ นการสนทนาในชี วิตประจาวัน การฟั ง
โฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษ ข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in daily-life
conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies and news reports, as well as
expressing opinions
890-227

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to English Writing)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเขียนย่อหน้าสั้นๆ เชิ งเล่าเรื่ อง บรรยายและ
อธิ บายโดยใช้หลักไวยากรณ์ คาเชื่อมประโยคและเครื่ องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม เน้นการเรี ยบเรี ยงความ
คิด และการเขียนอย่างเป็ นระบบ
Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, expository
paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and punctuations, emphasizing ideas
and writing process
890-233

ภาษาอังกฤษทางการเกษตร
3(3-0-6)
(English for Agriculture)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
เน้นหนัก ไปทางภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการเกษตร/อุ ตสาหกรรมเกษตร/วาริ ชศาสตร์ ฯลฯ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการ
จดบันทึ กย่อ เน้นการอ่านแบบมี วิจารณญาณ (critical reading) เทคนิ คการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์
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การเดาความหมายศัพท์ที่ไม่เคยพบหรื อไม่คุน้ เคย การอ่านและบรรยายกราฟต่างๆ การเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร์ และการเขียนสรุ ปบทความต่างๆ
English in specific area: Agriculture/ Agro-Industry/ Aquatic science, etc. including related
science and technology; reading, writing, listening, speaking and note-taking skills; critical reading;
techniques of reading scientific texts; guessing unknown/ unfamiliar words; reading and describing graphs;
scientific report writing; summarizing
890-245

ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
3(3-0-6)
(English for Business)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานหรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิ งธุ รกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟั ง เขียน
พูด) เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุ รกิจ นับตั้งแต่การพบปะผูค้ นในวงการธุ รกิ จ การนัดหมาย การเจรจาและ
ต่อรองทางธุ รกิ จ การอธิ บายเกี่ ยวกับสิ นค้าและลักษณะของธุ รกิ จ การนาชมสถานที่ทางาน และการเสนอ
รายงานทางธุ รกิจ
English for business, emphasizing 4 language skills (reading, listening, writing and
speaking); language used for business contacts, ranging from meeting people, making an appointment,
talking about the nature of business and products , taking visitors around the premise, giving a presentation
on business issues
890-261

ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
3(3-0-6)
(English in the Workplace)
รายวิชาบังคับก่อน: 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานหรื อผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทางาน รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาเป็ นในการติดต่องาน เช่น
การโทรศัพท์ การนัดหมาย การขอ/ให้ขอ้ มูล การต้อนรับแขก การจดบันทึกข้อความ
Skills for communicating in English in the workplace including social English used in a
business environment: such as using the telephone, making appointments, giving/ asking for information,
receiving visitors, making memos etc.
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
(Science, Technology and Society)
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ระบบนิ เวศและ
สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่เกิ ดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of
science and technology on health, environment and society; science and technology in social development;
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact
530-302

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Natural Resources and Environment)
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของระบบนิ เวศ ความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จ ผลกระทบและปั ญหาที่
เกิดขึ้น การกาหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ
Definition of natural resources and environment; ecosystem components; significance of
natural resources and environment on socio-economic development; impacts and problems; policy
formulation; and guideline for integrated management of natural resources and environment
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาแกน
322-103

คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
(General Mathematics I)
ฟั งก์ชันและกราฟ อนุ พ นั ธ์ และการประยุกต์ ปริ พ นั ธ์ และการประยุกต์ การหาอนุ พ นั ธ์ ของ
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร สมการเชิงอนุพนั ธ์อย่างง่าย
Functions and graphs; derivatives and applications; integrations and applications of definite
integrals; functions of several variables and partial derivatives; elementary ordinary differential equations
322-104

คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
(General Mathematics II)
ล าดับ และอนุ ก รม ระบบสมการเชิ ง เส้ น สมการเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ ส ามัญ อัน ดับ ที่ ส อง สมการ
เชิงผลต่างและการประยุกต์ ปริ พนั ธ์สองชั้น
Sequences and series; systems of linear equations; second order ordinary differential
equations; linear difference equations and applications; double integrals
347-361

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
2(1-2-3)
(Computer Applications for Statistical Research)
การรวบรวมข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล สร้างแฟ้มข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Data collection; data preparation; creating data file; data analysis and interpretation
460-106

หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Business Management)
ลัก ษณะขององค์ ก รธุ ร กิ จ เน้ น หน้ า ที่ แ ละบทบาทของผู ้บ ริ หารการจัด การให้ ธุ ร กิ จ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก รธุ ร กิ จ และสั ง คมการจู ง ใจ การสื่ อสาร และ
การตัด สิ นใจ กระบวนการจัด การโดยเน้ น การวางแผน การจัด องค์ ก ร การชี้ แนะพฤติ ก รรมองค์ ก ร
การทางานเป็ นทีม ความเป็ นผูน้ า และการควบคุม
Characteristics of business organization; manger’s role and duties; effective management for
business firms; corporate social responsibility; motivation process focusing on planning, organizing,
leading, organizational behavior, teamwork, leadership, and controlling
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461-101

หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องการบัญ ชี ป ระโยชน์ ข องข้อมู ล ทางบัญ ชี แม่ บ ทการบัญ ชี
หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไป
บัญ ชี แยกประเภท การจัด ท างบทดลอง การปรั บ ปรุ งบัญ ชี และการปิ ดบัญ ชี การจัด ท ากระดาษท าการ
งบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้ อขายสิ นค้า และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; accounting
framework; principles and methods of double-entry accounting; transaction recording in general journal
posting; adjusting and closing entries, trial balance; worksheet preparation; financial statements of service,
merchandising and manufacturing businesses; value added tax system
510-111

หลักการกสิ กรรม
3(3-0-6)
(Principles of Crop Production)
หลั ก การเพาะปลู ก พื ช ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพื ช กั บ สภาพแวดล้ อ ม การปฏิ บ ั ติ รั ก ษา
การอนุรักษ์พืชและปั จจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง
General principles of crop production; plant and environment relationship; crop maintenance,
crop conservation and socio-economics related crop production
515-111

หลักการเลี้ยงสัตว์
3(3-0-6)
(Principles of Animal Husbandry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ประวัติการเลี้ยงสัตว์ และความสาคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานสรี รวิทยาของการ
ย่อยอาหาร การสื บพันธุ์ การสร้างนม และการเจริ ญเติบโต พันธุ กรรมและการปรับปรุ งพันธุ์ พื้นฐานโภชนะ
และการให้อาหารสัตว์ การผลิตสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและสัตว์เคี้ยวเอื้อง
History of animal domestication, the aspects of animal production that are economic
importance to livestock industry; introduction to physiology of digestion, growth and development,
reproduction and lactation of farm animals; genetics and livestock improvement; animal nutrition and
feeding; the principle of non-ruminant and ruminant animal production
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530-230

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
2(2-0-4)
(Principles of Aquaculture)
นิ ยามและความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นิ เวศวิทยาของบ่อ
ปลา การสร้ างบ่อเลี้ ยงสัตว์น้ า การเลื อกชนิ ดสัตว์น้ าและการจัดการที่สาคัญในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ได้แก่
การจัดการน้ า ลูกพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า โรคและพยาธิ สัตว์น้ า
Definition and importance of aquaculture; aquaculture system; ecology of fish pond; fish
pond construction; selection of aquatic animals for culture; important management in aquaculture such as
water quality, seed, feed, diseases and parasites
874-391

กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
ความหมาย ความเป็ นมา และบ่ อเกิ ดกฎหมาย ความสั ม พันธ์ ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิ จ
หลักกฎหมายว่าด้วยนิ ติกรรมสัญญาซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาซื้ อขายแบบ
เครดิ ต บัตรเครดิ ต ตลอดจนปั ญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม และปั ญหาเกี่ยวกับการรับผิดทางผลิ ตภัณฑ์ โดยศึกษากรอบการ
คุ ม้ ครอง การเยียวยาต่อสาธารณชนและผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนปั ญหาอื่น ๆ อันเกิ ดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้า
Meaning, historical background and sources of law; relationships between law and economy;
legal principles of sales contracts, hiring, leasing; consumer protection in sales contracts, credit cards and
legal problems in trade monopoly; international trade law, law pertaining to unfair contracts and problems
relating to liability to products; study of the protection frame; remedy for the public and the damaged, and
other problems arising from enforcement of law controlling economic activities in production and trade
877-111

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
(Principles of Microeconomics I)
หลักและวิธีคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ การทางานของกระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงค์
และอุปทานในระดับตลาดและความยืดหยุน่ ปั จจัยที่กระทบอุปสงค์อุปทาน ผลการแทรกแซงของนโยบาย
รัฐบาลต่อการแข่งขันและสวัสดิ การ เสถี ยรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎี หน่ วยการ
ผลิตและพฤติกรรมผูผ้ ลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การวิเคราะห์ตน้ ทุน รายได้ระยะสั้นและ
ระยะยาว ตลาดปัจจัยการผลิต กระบวนวิชานี้ เน้นการเชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั ความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ด้วยข้อมูลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี ยนเพื่อตัวอย่างเชิงประจักษ์
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Principles of economics and the way of economic thinking; the market process and price
mechanism; market demand, market supply, elasticity and implications; factors affecting changes in
supply and demand; effects of government policy on market competition and welfare; concept of public
economics micro-instability, inequality and externality; theory of the firm and producer behavior in
competitive and monopoly markets; analyses of short-and long-run cost and revenue; input market; the
course emphasizes on the practical link between theory and current economic reality focusing on ASEAN
data for empirical examples
877-112

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
(Principles of Macroeconomics I)
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ มหภาค องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาติและการ
วัด ตัว แปรเศรษฐศาสตร์ ม หภาค (รายได้ป ระชาชาติ ระดับ ราคา ดัช นี ราคา) การผลิ ต การจ้างงานและ
ตลาดแรงงาน การบริ โภค การออมและการลงทุน และสมการเชิงประจักษ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุ
ปั จจัย ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย กองทุนการเงินและระบบธนาคาร แบบจาลอง IS-LM
แบบจาลองอุปสงค์และอุปทานรวมเบื้องต้น วัฎจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้ อ และการว่างงาน นโยบายการเงินและ
ธนาคารกลางนโยบายการคลังของรัฐบาล ประเด็นวิกฤติเศรษฐกิ จประเทศในอาเซี ยน อเมริ กาและยุโรป
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในโลก
Introduction to macroeconomics; elements of GDP and measurement; production;
employment and labor market; consumption, saving and investment and empirical functions; economic
growth and its causes; financial market, moneys institutions, interest rates, loanable funds; money and
banking system; introduction to IS-LM model and aggregate demand-aggregate supply model; business
cycle, inflation and unemployment; monetary policy and central bank; government fiscal policies; issues
in economic crisis in ASEAN, America and Europe; global economic imbalances
877-213

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
(Principles of Microeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ทฤษฎี ผูบ้ ริ โภคและอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเที ยบกับความ
ต้องการตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี การผลิ ตและต้นทุน การผลิ ตเพื่อกาไรสู งสุ ดและแนวคิดการผลิ ต
เพื่อประโยชน์สุขตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมการอุปสงค์ อุปทาน สมการการ
ผลิ ต สมการต้น ทุ น สมการก าไรเชิ งประจัก ษ์ ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค และประสิ ท ธิ ภ าพเชิ งเศรษฐกิ จ
แนวคิดการจัดองค์กรอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุ รกิจในตลาดผูกขาดตลาดผูซ้ ้ื อ/ผูข้ ายน้อยราย
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ตลาดกึ่ งแข่ งขันกึ่ งผูกขาด ตลาดแข่งขันสมบู รณ์ ทฤษฎี เกมส์ ดุล ยภาพทัว่ ไป การประยุกต์ใช้ท ฤษฎี ก ับ
เศรษฐกิจภาคเกษตร
Consumer theory and consumer demand; consumer's utility versus consumer's need along the
concept of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); production theory and cost; profit maximization in
comparison with SEP benefit; empirical analyses and applications of demand and supply functions,
production, cost and profit functions; technical efficiency and economic efficiency; concept of industrial
organization and firm's behavior in monopoly, oligopoly/oligopsony, monopolistic competition and perfect
competition environment; game theory; general equilibrium; practical applications of theories to
agricultural economic sector
877-214

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
(Principles of Macroeconomics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐกิจมหภาค และ ประเด็นการวัดตัวแปรประเด็นเศรษฐกิ จมหภาคระยะสั้นและระยะยาว
ผลิ ตภาพ ผลผลิ ต และการจ้างงาน (ตลาดแรงงาน) การบริ โภค การออม และการลงทุ น (ตลาดสิ น ค้ า )
การเงินและราคา (ตลาดสิ นทรัพย์) แบบจาลองเศรษฐกิ จมหภาคและตัวทวีคูณ การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะสั้ นและระยะยาว แบบจาลอง IS-LM และอุ ป สงค์รวม-อุ ป ทานรวม ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิ จ
มหภาคต่อระบบเศรษฐกิ จโดยรวมและโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิ จเปิ ดโดยเน้นในอาเซี ยน (การ
ไหลของสิ นค้า ทุน แรงงาน และความรู ้) การค้าระหว่างประเทศ การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน สาธิ ตการใช้
ทฤษฎี เชิ งประจักษ์ด้วยแบบจาลองเศรษฐมิติ และใช้แบบจาลอง CGE อย่างง่ายเพื่ อแสดงความเชื่ อมโยง
ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ (เน้นกับภาคเกษตร)
Intermediate course in macroeconomics; Macroeconomy and issues of measurement; shortrun and long-run economic issues; productivity, output, and employment (labour market); consumption,
saving, and investment (goods market); money and prices (asset market); macroeconomic model and
expenditure multipliers; short and long-run economic growth; the IS/LM and AD/AS models;
macroeconomic policy impact on the overall economic system and agricultural sector in particular; open
economy with the focus on ASEAN (flow of goods, capital labor and knowhow), international trade;
exchange rates determination; empirical illustrations using econometric models; and simplified CGE
model illustration of inter-linkage among economic sectors (highlight on agricultural sector)
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877-215

คณิ ตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
(Mathematics for Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 322-103 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 1 และ 322-104 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป 2
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
หลัก และวิธี ก ารใช้ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ พิ สู จ น์ ท ฤษฎี แ ละวิ เคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ เกษตร
แบบจาลองที่เป็ นเส้นตรงและไม่เป็ นเส้นตรงในทางเศรษฐศาสตร์ การหาค่าที่เหมาะสมของสมการการผลิต
สมการรายได้ สมการต้น ทุ น และสมการก าไร เมทริ ก ซ์ และการประยุก ต์ใ ช้ การวิเคราะห์ ตารางปั จจัย ผลผลิต
Principles and applications of mathematics in proving and agricultural economic analysis;
linear and non-linear economic models; optimization of production, income, cost and profit functions;
matrices and their applications; input-output table analysis
877-216

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
(Statistics for Agricultural Economics)
หลักและวิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร การแจกแจงและความน่ าจะ
เป็ นของตัวแปรสุ่ ม ทฤษฎี การสุ่ มตัวอย่างสถิ ติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิ ติที่ใช้
พารามิ เตอร์ สถิ ติที่ ไ ม่ ใ ช้พ ารามิ เตอร์ การวิเคราะห์ ค วามเป็ นอิ ส ระต่ อกัน ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประยุกต์ทางสถิติ
Principles and applications of statistics in agricultural economic analysis; sampling
distribution and probability; sampling theory; descriptive statistics; estimation; hypothesis testing;
parametric and nonparametric statistics; independence test; correlation analysis; regression analysis; using
application software
877-317

การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
2(2-0-4)
(Land Resource Management for Agriculture)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
แนวคิดเกี่ยวกับที่ดินและที่ดินเพื่อการเกษตร สถานการณ์ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินและผลิตภาพที่ดิน ผลกระทบต่อภาคเกษตร ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ความ
จาเป็ นในการเพิ่มผลิตภาพที่ดิน การจัดการดินและปุ๋ ยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
Concepts of land and land for agriculture; situation of land for agriculture; problems related
to land and land productivity and impacts on agricultural sector; land capablitlity; importance of improving
land productivity; soil and fertilizer management for sustainable increase in agricultural production
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพบังคับ
877-221

เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
การเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซี ยนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ด้านการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การผลิต การตลาด ธนกิ จเกษตร ธุ รกิ จเกษตร การค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการเกษตร มายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ ยืนและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development in
ASEAN countries especially in southern Thailand; natural resources and environment releted to
agriculture; economic theory in production, marketing, agricultural finance, agribusiness, international
trade, government agricultural policies; myth in agricultural economics; concept of sustainable agriculture
and the Sufficiency Economy Philosophy
877-222

การจัดการธุ รกิจฟาร์ ม
3(3-0-6)
(Farm Business Management)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ลักษณะและปั ญหาในการทาธุ รกิจฟาร์ ม หลักการและแนวคิดในการบริ หารจัดการธุ รกิจฟาร์ ม
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุ รกิ จฟาร์ ม การวางแผนและจัดท างบประมาณ
ฟาร์ ม การควบคุมและประเมินผลธุ รกิ จฟาร์ ม การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จฟาร์ ม
ระบบการจัดการคุ ณภาพและมาตรฐานฟาร์ ม การบริ หารธุ รกิ จสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสาเร็ จของธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษาธุ รกิจฟาร์ มในภาคใต้
Characteristics and problems of farm business; fundamental economic and business concepts;
applications in the management of farm business; farm planning, budgeting, controlling and evaluation;
factors affecting farm business performances; farm quality management systems and standards; modern
business management and applications of the Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business
success; case study of business farm in southern Thailand
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877-323

การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Marketing and Product Prices)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสิ นค้าเกษตร ลักษณะพิเศษของสิ นค้าเกษตร ลักษณะ
ของอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้า เกษตร บทบาทของอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคา
โครงสร้ างตลาดและพฤติ กรรมการกาหนดราคา การเคลื่ อนไหวของราคาสิ นค้าเกษตรและการวิเคราะห์
เชิงประจักษ์ หน้าที่การตลาด ต้นทุนและส่ วนเหลื่อมการตลาด สถาบันการตลาด ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
Definition and principles of marketing, agricultural marketing; uniqueness of agricultural
commodities; supply and demand of agricultural commodities; roles of demand and supply to change in
price; market structure, agricultural price determination; price variation and empirical analysis; marketing
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; agricultural futures market; roles of
government and private sectors in agricultural commodity marketing and prices
877-324

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ รกิจเกษตร
(Application of Information Technology for Agricultural Economics and Agribusiness)
รายวิชาบังคับก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ประยุกต์กบั งานด้านการเกษตรและธุ รกิ จ
เกษตร การใช้กระดาษคานวณอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการเกษตรและธุ รกิ จ
เกษตร การนาผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจด้านการเกษตรและธุ รกิจเกษตร
Fundamental of using application software for agriculture and agribusiness; using worksheet
for agricultural and agribusiness data processing and analysis; using their results for agriculture and
agribusiness decision making
877-325

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Production Economics and Agro-industry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
การผลิ ต ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน ทฤษฎี ต้น ทุ น และ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน การผลิ ตเมื่อมีเวลามาเกี่ ยวข้อง การวางแผนการผลิ ตโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปประยุกต์
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Situation of agricultural production and agro-industries; economic theory applied in the
agricultural production and agro-industries; risk and uncertainty; cost theory and cost return analysis; time
elements in productions using application software for production planning
877-326

เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Econometrics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-215 คณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และ
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมาย ขอบเขต วัต ถุ ป ระสงค์ และวิธี ก ารวิจ ัย ทางเศรษฐมิ ติ หลัก การและวิธี ก ารวัด
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการปั ญ หา
การทดสอบและการแก้ปัญหาสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุด การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลา แบบจาลอง
เศรษฐมิติประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Definition, scope and objectives and methodology of econometric research; principles and
causal relationships of economic variables; regression models and estimation techniques; problems in
ordinary least square (OLS) estimation; problem testing procedures and solutions; time series analysis;
empirical econometric models in agricultural economics
877-327

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป และ
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปั ญหาความเสื่ อม
โทรมของทรัพยากร มลพิษ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ มุมมองเกี่ยวกับความสามารถของทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ใ นการจัด การและพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งยั่ง ยื น กรณี ศึ ก ษ าบริ บทภาคใต้ ข องไทย บั ญ ชี รายได้ ป ระชาชาติ ที่ ค านึ งถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Importance of natural resources and environment; problems of resource degradation,
pollution, global warming and impacts; crucial views of resource and environment capability; applications
of economic theory in the management and development of natural resources and environment to promote
sustainable development; case study in southern Thailand; natural resources and environmental accounting
and policy
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877-328

ธนกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Finances)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-222 การจัดการธุ รกิจฟาร์ ม หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายและขอบเขตของการเงิ นภาคเกษตร ทุ นและความส าคัญ ของทุ นทางการเกษตร
ทฤษฎีการจัดการทางการเงินและการจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์
การลงทุน แหล่งสิ นเชื่ อเพื่อการเกษตรและธุ รกิจเกษตร องค์กรการเงินชุ มชน หลักการวิเคราะห์สินเชื่ อและ
กรณี ศึกษา จรรยาบรรณทางธุ รกิจการเงิน
Definition and scope of agricultural finance; capital and importance of capital in agriculture;
theory of financial management and management by the way of Sufficiency Economy Philosophy;
financial statement analysis; investment analysis; sources of agricultural and agribusiness credit;
community-based microfinance; principles of credit analysis and case study; ethic in financial business
877-329

วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
(Research Methods in Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั ขอบเขตงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ขั้นตอนการวิจยั การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แหล่งทุนในการทาวิจยั จรรยาบรรณในการวิจยั
Research concepts; scopes of research in agricultural economics; research processes;
development of research proposal; research tools; sources of research funds; research ethics
877-430

เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
3(3-0-6)
(Thai and ASEAN Agricultural Economy)
เศรษฐกิ จการเกษตรไทย การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จแบบภูมิภาคีในโลก เศรษฐกิ จการเกษตร
ของชาติ ต่างๆ ในอาเซี ย น ประโยชน์ โอกาส ผลกระทบและแนวทางการรับ มื อของภาคเกษตรไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ใช้ตวั อย่างกรณี ศึกษา
Thai agricultural economy; regional economic integrations; agricultural economy of ASEAN
countries; benefits, opportunities and threats on the Thai agricultural sector; strategies for the Thai
agricultural development; case study
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877-431

หลักการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
(Principles of Project Analysis)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
877-325 เศรษฐศาสตร์ การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
877-328 ธนกิจเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายและลัก ษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิ ด ว่า ด้ว ยต้น ทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการ แนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การตีค่าต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการ ตัวชี้ วดั ต่างๆในการพิจารณาโครงการทั้งที่คานึ งถึงเวลาและไม่คานึ งถึงเวลา
การวิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์ โครงการทางการเงิ น การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
ของโครงการ จริ ยธรรมของการวิเคราะห์โครงการ
Definition and features of project; project planning, cost and benefits concepts of project;
financial and economic analysis concepts; valuing of project cost and benefits; discounting and
non-discounting criteria; analysis with and without project; financial project analysis and sensitivity
analysis; ethics in project analysis
877-497

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
(Seminar in Agricultural Economics)
การจัดเตรี ยมและนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
Preparation of research proposal in agricultural economics and presentation

1(1-0-3)

877-498

โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(0-0-9)
(Research Project in Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ภายใต้ก ารควบคุ มของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและการน าเสนอ

ผลการวิจยั
Conducting agricultural economic research under supervision of an advisor and presentation
of research results
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร
877-341

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications)
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทย ความเป็ นมา ความหมายและความส าคัญ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชน
องค์กรธุ รกิจเอกชน และระดับประเทศ กรณี ศึกษาในพื้นที่
Structure of Thai economy; evolution; definition and importance of the Sufficiency Economy
Philosophy; related economic theories; the Sufficiency Economy Philosophy; applications to individual,
community, private business organization and the country development; case study in selected areas
877- 342

เศรษฐศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(3-0-6)
(Aquaculture Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
บทบาทและความส าคัญ ของการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ าต่ อ เศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง การวางแผนเพื่อตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกิจการการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า การวิเคราะห์
กิจการเพื่อประเมินผลสาเร็ จ หลักการตัดสิ นใจในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภาคใต้ การจัดการการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาและนโยบายเกี่ ยวกับการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าในภาคใต้ กรณี ศึกษา
เศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Roles and importance of aquaculture to ASEAN countries; related economics theory;
planning and decision making in aquaculture enterprises; enterprise analysis; principles of decision making
in aquaculture management in southern Thailand; aquaculture management and the environment;
aquaculture problems and policies in southern Thailand, case study in aquaculture economy
877-343

การตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3 (3-0-6)
(Agricultural Inputs Marketing)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
ความสาคัญและชนิ ดของปั จจัยการผลิ ตทางการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน การไหลของปั จจัย
การผลิ ตทางการเกษตรระหว่างกลุ่ มประเทศอาเซี ยน โครงสร้ างตลาด การแข่ งขัน และการกาหนดราคา
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องค์การตลาด พฤติกรรมผูซ้ ้ื อ การจัดการทางการตลาดธุ รกิจปั จจัยการผลิต ปั ญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เน้นกรณี ศึกษาการตลาดปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
Importance and types of agricultural inputs, demand, supply; flow of agricultural inputs
among ASEAN countries; market structure; competition and price determination; market organizations;
buyer behavior; marketing management of agricultural inputs business; problems related policies; case
study oriented in fertilizer, seed and feed marketing
877-444

เศรษฐกิจการยาง
3(3-0-6)
(Rubber Economy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
ความสาคัญของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ของไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา
อุ ต สาหกรรมยางพาราและผลิ ต ภัณ ฑ์ นโยบายและกลไกการแก้ ปั ญ หายางพารา องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทิศทางการพัฒนายางพาราของประเทศไทย
Social and economic importance of rubber to Thailand and the world; Thai and world
development of production and marketing rubber and rubber product; rubber production and marketing;
rubber industry and products; policy and rubber problems solving mechanism; related organizations, the
future development of rubber industry in Thailand
877-445

เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
3(3-0-6)
(Oil Palm Economy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
พัฒนาการและความสาคัญของปาล์มน้ ามัน สถานการณ์ ปาล์มน้ ามันน้ ามันปาล์มของโลกและ
ของไทย การแข่ ง ขัน ของผู ้ผ ลิ ต ปาล์ ม น้ ามัน ในอาเซี ย น การผลิ ต และการตลาดปาล์ ม น้ ามัน ของไทย
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและผลิ ตภัณฑ์ ธุ รกิ จในห่ วงโซ่ อุปทานปาล์มน้ ามัน นโยบายของรัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของไทย
Development and importance of oil palm; global and Thai situation of oil palm and palm oil;
competition among ASEAN countries; oil palm production and marketing in Thailand; palm oil industries
and products; business in oil palm supply chain; government policy and related organizations; future
development of oil palm and palm oil industry in Thailand
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877-446

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Development)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
การพัฒนาและผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทฤษฎี การพัฒนาเศรษฐกิ จ บทบาท
และความส าคัญ ของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ความสั มพันธ์ ระหว่างการพัฒ นาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พลวัตของการพัฒนาการเกษตรและปัญหาจากการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนาภาคเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตร การวิจยั และพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ดัชนี
ชี้วดั การพัฒนาการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน
Definition and importance of agricultural development on economic and social development;
economic development theory; roles and significant of agriculture; relationship between agricultural and
industrial development; dynamics of agricultural development and related problems; internal and external
environment affecting agricultural development; agricultural development planning; sustainable
agricultural research and development; sustainable agricultural development indicators
877-447

นโยบายเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Policy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร และ
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
บทน าว่าด้วยนโยบายเกษตร ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อง ภาคเกษตรในโครงสร้ าง
เศรษฐกิ จไทย ปั ญหาและมู ลเหตุ ของความยากจนและหนี้ สิ นของเกษตรกร นโยบายเกษตรด้านการผลิ ต
การตลาด และการค้าระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน กระบวนการกาหนด
นโยบายเกษตรไทย ปัญหาของการวางนโยบายเกษตรไทย
Introduction to agricultural policy; related economic theory; agricultural sector in Thai
economic structures; problems and causes of poverty and debt of the Thai farmers; agricultural policy in
production, marketing and international trade; free trade area and ASEAN Economic Community; Thai
agricultural policy process; problems in Thai agriculture policy planning
877-448

หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
(Special Topics in Agricultural Economics)
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
Current issues in agricultural economics

1-3(x-y-z)
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
877-349

การจัดการธุ รกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
ความหมายของธุ รกิ จเกษตรและวิวฒั นาการ ประเภทธุ รกิ จเกษตร ระบบธุ รกิ จเกษตร ระบบ
ธุ รกิจยาง ระบบธุ รกิจปาล์มน้ ามัน ระบบธุ รกิจอาหารทะเล และระบบธุ รกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของระบบธุ รกิจเกษตร การจัดการองค์กร
และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พฤติ ก รรมทางธุ ร กิ จ การวิ เคราะห์ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และโลจิ ส ติ ก ส์ การจัด การ
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสื่ อสารทางธุ รกิจ
Definition and evolution of agribusiness; types of agribusiness; agribusiness systems; rubber,
oil palm, seafood and Halal food business system; business environment; analysis of business
environmental factors on agribusiness system performances; organizational human resource management;
business behavior; supply chain analysis and logistics; technology innovation management; business
communication
877-350

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารเกษตร
3(3-0-6)
(Consumer Behavior on Agri-food)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น และ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ความสาคัญของอาหารเกษตร ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีผูบ้ ริ โภค
ปั จ จัย ที่ ก าหนดอุ ป สงค์แ ละพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กฎระเบียบและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกษตร กรณี ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
เกษตร
Importance of agri-food; importance of consumer behavior study; consumer theory;
determinants of demand and consumer behavior; consumer buying process; analyzing consumer behavior;
regulations and institutions related to agri-food; case study in agri-food consumer behavior
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877-351

ตลาดล่วงหน้า
3(3-0-6)
(Futures Market)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
แนวคิดของตลาดล่วงหน้า บทบาท หน้าที่และกลไกของตลาดล่วงหน้า การประกันความเสี่ ยง
ด้านราคาและการลงทุนในตลาดล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาด้วยวิธีปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
Concepts of futures market; roles, functions and mechanism of futures market; hedge against
price fluctuate and investment in futures market; fundamental and technical price analysis
877-452

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Strategic Management in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์ทาง
ธุ รกิจเกษตร แนวทางในการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์
การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบจาลองทางธุ รกิจและการวางแผนที่ธุรกิจ กรณี ศึกษาทางด้านธุ รกิจเกษตร
Importances of strategic management; external and internal environment analysis; strategic
formulation in agribusiness; guidelines for strategy implementation; strategy control, strategy modification
based on situation; analysis using business model and strategic map; case study in agribusiness
877-453

การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ปรัชญาของการเป็ นผูป้ ระกอบการและความเป็ นผูป้ ระกอบการภายในองค์กร รู ปแบบการเป็ น
ผู ป้ ระกอบการในธุ รกิ จ เกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ ก และตัวแบบโดยเฉพาะจากกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
การค้น หาความสามารถในการสร้ างสรรค์และการพัฒ นา การสร้ างสรรค์ การแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ างสรรค์
การพัฒ นาความสามารถในการสื่ อสาร การพัฒ นาความสามารถในการประเมิ น โอกาสทางธุ รกิ จ และ
การจัดการตามหน้าที่เชิ งธุ รกิจ การประเมินความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นธุ รกิจเกษตร การสร้างสรรค์
ธุ รกิจเกษตรจากเทคโนโลยีชีวภาพ การเตรี ยมตัวในการเริ่ มธุ รกิจเกษตรใหม่
Philosophy of entrepreneurship and intrapreneurship; entrepreneurship style; qualifications of
successful entrepreneur in large, medium and small agribusiness and role models especially for ASEAN
countries; discovering creativity and development; creative problem solving; develop effective
communication ability; develop ability in business opportunity assessment, business plan creation and
business functions management; creating agribusiness from biotechnology; preparing a new agribusiness
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877-454

การค้าระหว่างประเทศสาหรับสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
(International Trade for Agricultural Products)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
ความสาคัญของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย แนวคิด
และทฤษฎี ก ารค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมในการดาเนิ น ธุ รกิ จการค้าสิ น ค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ องค์ก รการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าสิ น ค้าเกษตรเพื่ อพัฒ นาภาคเกษตรและ
อุสาหกรรมเกษตรไทย การนาเข้าสิ นค้าเกษตรเพื่อเป็ นวัตถุ ดิบ โดยเปรี ยบเทียบกับการลงทุนการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการดาเนินธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
Importance of international trade and border trade to Thai economic development; concepts
and international trade theory; analysis of business environment for agricultural trade; international trade
organization; agricultural commodity trade policy for the Thai agricultural sectors and agroindustry;
importing agricultural commodity materials versus agriculture investment in neighboring countries;
international trade business operation
877-455

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management in Agriculture)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทานทางการเกษตร ปั ญหาในการ
จัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน และแนวทางในการจัดการโดยเริ่ มจากการจัดหาวัตถุ ดิบ การบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง การบริ หารการผลิต การจัดเก็บสิ นค้า การขนส่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน กรณี ศึกษา
Definitions and components of logistics and supply chain in agriculture; problems in
managing logistics and supply chain and management approach covering raw material procurement;
inventory; production; storage; transportation; information technology for supply chain management; case
study
877-456

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ที่ มีต่อธุ รกิ จเกษตร ปั ญหาและข้อจากัดของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุ รกิจเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การสรรหา
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การคัดเลื อก การฝึ กอบรม การจ่ายผลตอบแทน สวัสดิ การจูงใจ ประเมินผลงาน การเลื่ อนขั้น การโยกย้าย
การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่ วม แรงงานสัมพันธ์ จริ ยธรรมการจัดการความขัดแย้ง
Importance of human resource management for agribusiness; problems and constraints of
human resource management in agribusiness; human resource management processes; human resource
planning; recruitment; selection; training; compensation; benefits motivation; performance appraisal;
promotion; transfer; punishment; termination; negotiation; labor relations; ethics; conflict management
877-457

การพยากรณ์ทางธุ รกิจเกษตร
3(2-3-3)
(Agribusiness Forecasting)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของการพยากรณ์ ธรุ กิจเกษตร ลักษณะและการจัดการข้อมูลสาหรับการพยากรณ์
เทคนิ ค การพยากรณ์ เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ การตรวจสอบความถู ก ต้อ งแม่ น ย าของการพยากรณ์
การประยุก ต์ใช้ก ารพยากรณ์ เพื่ อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุ รกิ จเกษตร การใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
ประยุกต์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์เชิงประจักษ์
Importances of agribusiness forcasting; data characteristics and management for forecasting;
quantitative and qualitative forcasting techniques; model accuracy testing; applying forecasting techniques
for agribusiness decision making and planning; data analysis using application software; empirical analysis
877-458

หัวข้อพิเศษทางธุ รกิจเกษตร
(Special Topics in Agribusiness)
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจทางธุ รกิจเกษตร
Current issues in agribusiness

1-3(x-y-z)
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
877-359

เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Ecological Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป และ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ นิ เวศ สถานการณ์ และปั ญหาของระบบนิ เวศและนิ เวศการเกษตร
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างระบบเศรษฐกิ จ และนิ เวศการเกษตร บัญ ชี ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
การพัฒ นาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ผลกระทบของการผลิ ตและการค้าที่ มี ต่อระบบนิ เวศการเกษตร ความ
หลากหลายทางชี วภาพ นโยบายในการจัดการและรักษาความยัง่ ยืนของระบบนิ เวศการเกษตร กรณี ศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร
Agricultural ecology; situation and problem of ecological system and agricultural ecology;
relationship between economic system and agricultural ecology; natural resource and environmental
accounting; sustainable development in agriculture; impacts of production and trade on agricultural
ecological systems; biodiversity; policy for managing and maintaining sustainability of agricultural
ecological system; case study in agricultural ecological economics
877-360

เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Fishery Economy and Industry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของการประมงต่อเศรษฐกิ จของไทย สถานการณ์ การประมง แนวคิดเบื้องต้นใน
การจัดการทรัพยากรประมง การผลิ ตทางการประมง ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายในการ
จัดการทรัพ ยากรอย่างยัง่ ยืน การตลาดสิ นค้าประมง อุตสาหกรรมประมงและผลิ ตภัณฑ์ นโยบายของรัฐ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย
Importance of fishery to Thai economy; situation of fishery; concept of fishery resource
management; fishery production; economic efficiency and sustainable fishery resources management
policy; marketing of fish; fishery industry and product; government policy; future development of fishery
industry in Thailand
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877-461

เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
3(3-0-6)
(Land Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของที่ดินในมิติต่างๆ ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เกี่ ยวกับที่ดิน อุปสงค์และอุปทานที่ดิน
ที่ ดิ นเพื่ อการเกษตร ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการใช้ที่ ดิน การอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรดิ น การถื อครองที่ ดิน สถาบัน ที่
เกี่ยวกับที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน และนโยบายที่ดิน
Importances of land resource; economic theory relating to land resource; demand and supply
of land; land for agriculture; agricultural land uses; land resource conservation; land ownership; land
resource institution; land reform and land policy
877-462

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรน้ า
3(3-0-6)
(Economics of Water Resource)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญและลักษณะของทรัพยากรน้ า สถานการณ์ทรัพยากรน้ าในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร ปั ญ หาการจัดการทรั พ ยากรน้ า หลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ การจัดการทรั พ ยากรน้ าทางการเกษตร
การใช้และการจัดสรรทรัพยากรน้ าอย่างเหมาะสม บทบาทของสถาบันสาหรับการจัดการทรัพยากรน้ าใน
ภาคการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในภาคการเกษตร
Importance and characteristics of water resource; situations of water resource in agricultural
and non-agricultural sectors; problems relating to water resource mangagement; economic principles of
water resource management in agriculture; optimal use and allocation of water resource in agriculture;
roles of institutions for water resource management in agriculture; policy related to water resource in
agriculture
877-463

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่ าไม้
3(3-0-6)
(Economics of Forest Resource)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ทรัพยากรป่ าไม้และความสาคัญ สถานการณ์ทรัพยากรป่ าไม้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับการ
ใช้ท รัพ ยากรป่ าไม้ การจัดการทรั พ ยากรป่ าไม้ ราคาไม้และผลิ ตภัณ ฑ์ สถาบัน เกี่ ยวกับ ป่ าไม้ นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่ าไม้ การพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้
Forest resource and importance; situation of forest resource; economics theory applied to
forest resource; forest resource management; prices of wood and forest products; institutions in forestry;
forest resource policy; forest resource development
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877-464

หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
(Special Topics in Resources Economics)
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
Current issues in resources economics

1-3(x-y-z)

หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
877-365

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
(Economics of Community Enterprises Development)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ความหมายของวิสาหกิ จชุ มชน องค์กรชุ มชนกับการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน การประยุกต์ใช้
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักและกระแสรองในการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน การพึ่งพาตนเองของชุ มชน
ด้วยแนวคิดวิสาหกิจชุมชน การปฏิบตั ิที่ดีและไม่ดีของวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน
Meaning of community enterprises; community organization and community enterprises
development; application of neoclassical and outside of mainstream economic theories for community
enterprises development; being community self-reliant with community enterprises concepts; good and
bad practices of community enterprises; sufficiency economy and community enterprises
877-366

เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท
3(3-0-6)
(Rural Labor Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
โครงสร้างและความสาคัญของภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรในชนบท ลักษณะและอาชีพของ
แรงงานในชนบท ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ผลิตภาพของแรงงาน บทบาทของรัฐต่อการพัฒนา
คุ ณภาพแรงงานในชนบท การว่างงานและการเคลื่ อนย้ายแรงงานในชนบท การคุ ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการต่อแรงงานในชนบท
Structures and importance of agricultural and non-agricultural sectors in rural area;
characteristics and occupations of rural labor; theory of demand and supply of labor; labor productivity;
role of government towards rural labor quality improvement; unemployment and seasonal movement of
rural labor; labor social protection and welfare in rural area
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877-367

เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
(Community Health Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริ การสุ ขภาพ สถานะของ
บริ การสุ ขภาพไทย บทบาทของรัฐในระบบบริ การสุ ขภาพและสัมฤทธิ ผล การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ในประเด็นสุ ขภาพ ปั ญหาของระบบบริ การสุ ขภาพของไทยและต่างประเทศ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ กองทุน
หลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่นและการจัดการ การบริ หารจัดการที่ดีของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่น
Basic concepts of health economics; demand and supply of health services; status of the Thai
health services; role of government towards health services systems and effectiveness; economic analysis
on health issues; problems of health services systems in Thailand and selected countries; health
promotion; local health insurance fund and management; good practice of selected local health insurance
fund
877-368

การเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน
3(3-0-6)
(Community-Based Microfinance and Welfare)
พัฒนาการขององค์กรการเงินชุ มชนของไทย สถานะการดาเนิ นงานขององค์กรการเงินชุมชน
ในประเทศ บทบาทขององค์กรการเงินชุ มชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่
การจัดการความรู ้ ในองค์ กรการเงิ นชุ ม ชน ความรู ้ และบทเรี ยนเกี่ ยวกับการจัดการองค์กรการเงิ นชุ ม ชน
สวัสดิการชุมชน ประสบการณ์เกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชนในต่างประเทศ
Development and operational status of community-based microfinance in Thailand; roles of
community-based microfinance towards economic, social and environmental development in locality;
knowledge management in community-based microfinance; knowledge and lesson learned from
community-based microfinance management and welfare; concerned experiences in selected countries
877-369

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
3(3-0-6)
(Agro and Rural Tourism)
วิถีการดารงชี วิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวชนบท ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรและชนบทในภาคใต้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิ จของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและชนบท จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและชนบท กลยุทธ์การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ
เพื่อความมัง่ คงและยัง่ ยืนของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
Ways of life, agriculture, culture and tradition of rural people; geography of agro and rural
tourism in southern Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; weakness, strength,
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opportunity and threat of agro and rural tourism; coping strategies to secure and sustain agro and rural
tourism
877-470

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบทและการวางแผน
3(3-0-6)
(Economics of Rural Development and Planning)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ความหมายของชนบท แนวคิ ดการพัฒ นาและวิวฒั นาการ ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ชนบท หลัก การพัฒ นาชนบทและการวางแผน การวางแผนกลยุ ท ธ์ การน าแผนไปปฏิ บ ัติ แ ละการ
ประเมินผลแผน พลวัตของการเปลี่ยนแปลงชนบทและการพัฒนาชนบทในประเทศไทย กลยุทธ์การรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒั น์
Definition of rural area; concepts of development and evolution; economic theories of rural
development; principles of rural development and planning; strategic planning; implementation and
evaluation of plan; changes in rural area and rural development in Thailand; strategies towards changing in
globalization context
877-471

เศรษฐศาสตร์สถาบัน
3(3-0-6)
(Institutional Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
และ 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ สานักต่างๆ พัฒนาการของเศรษฐศาสตร์ สถาบัน การจัดองค์กรและกฎ
กติกาในสังคม ความเป็ นธรรม และทุ นสังคม อิทธิ พลของกรอบกติกาต่างๆ ในสังคมที่ มีต่อการตัดสิ นใจ
หรื อการกาหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิ จของมนุ ษย์ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์และ
องค์กรต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจในระดับประเทศและท้องถิ่น
Schools of economic thoughts; development of institutional economics; organization and
social rules of the game; justice and social capital; influencing of social rules of the game on decision
making and determining of economic human behaviors; impacts of interest groups and organizations
integrations on changes in economic policies of national and local levels
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การจัดการการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Fiscal Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
โครงสร้างและรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่ น นโยบายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง รายได้ รายจ่าย และการดาเนิ นงานทางการคลังขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น คลังท้องถิ่นของไทยกับของต่างประเทศ การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทอ้ งถิ่น
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อการพัฒนาท้องถิ่น
Structure and types of local administrations; relationship between central and local
governments; concerned policies and regulations; incomes, expenditures and fiscal operation of local
administration; local fiscal in Thailand and some countries; management measures to enhance local
potentiality; decentralization of power to local administrations; impacts from government policy to local
development
877-473

หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
(Special Topics in Community Development Economics)
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
Current issues in community development economics

1-3(x-y-z)

หมวดวิชาเฉพาะ: วิชาชีพเลือกนอกสาขา
460-202

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Accounting)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 461-102 หลักการบัญชี เบื้องต้น
การใช้สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการจัดการ การบัญชี ตน้ ทุน การบัญชี ตน้ ทุ นตามกิ จกรรม
งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตน้ ทุน -ปริ มาณ-กาไร การบัญชี ตามความรับผิดชอบ การจัดทา
รายงานตามส่ วนงาน การใช้ขอ้ มูลต้นทุ นเพื่อการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุ มการดาเนิ นงานของกิ จการ
และวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน
Use of accounting information for management; cost accouting; activity-based costing;
budgeting; standard costing; cost-volume-profit analysis, responsibility accounting; segment reporting;
cost information for planning and controlling decisions; capital budgeting
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460-302

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
(Information Technology for Management)
องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไหลของสารสนเทศภายใน
องค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่ อเพิ่มพูนคุ ณภาพ ความสามารถในการผลิ ตและความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผน และการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ การประเมินผลและการคัดเลือกระบบ ผลกระทบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม จริ ยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Elements and types of information systems for management; information flow within an
organization; using information technology for improving of quality; productivity and competitive
advantage of organization; electronic business development of organization information systems planning,
and cost-benefit analysis of information systems; systems evaluation and selection; impacts of information
technology to individual, organization and societies; ethics, laws and nation policies concerning
information technology
473-202

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Market and Institutions)
โครงสร้ า ง ลัก ษณะ และกลไกของตลาดการเงิ น ความส าคัญ ของตลาดการเงิ น ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน ประเภทและบริ การของสถาบันการเงิน สิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
ทางการบริ หาร
Structure, nature, and mechanisms of financial market; importance of financial market to
economics system; roles and functions of financial institutions; types and services of financial institutions;
institutional environment and management problems
474-310

การตลาดเพื่อการส่ งออก
3(3-0-6)
(Export Marketing)
สภาพแวดล้อม ระบบข้อ มู ล วิ ธี ก ารเข้า สู่ ตลาด การบริ ห ารส่ วนประสมการตลาดเพื่ อ การ
ส่ งออก ขั้นตอนการส่ งออก พิธีศุลกากร การขนส่ ง การประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออก
Environment; information system; entry methods; marketing mix management for exporting;
stages for exporting; costom procedures, transportation, and insurance; related institutions for exporting

105
477-106

นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
(IS Innovation and Application)
พัฒ นาการทางเทคโนโลยี การวิจยั พฤติ ก รรมผูใ้ ช้เทคโนโลยี การประยุก ต์เทคโนโลยีก าร
สื่ อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเอตร์ ในทางธุ รกิจ การพัฒนา และการรังสรรค์ตน้ แบบของระบบงานในทาง
ธุ รกิจเพื่อการพัฒนาองค์กร
The development of technology and user’s behavior; application of information and computer
technology in business; innovation and phototying of business system and development

หมวดวิชาฝึ กงาน
877-281

การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวิตชุมชนเกษตร
50 ชัว่ โมง
(Internship in Agricultural Community Studies)
การจัดกิ จกรรมลงพื้นที่ พบปะกับผูน้ าชุ มชน เพื่ อให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ฐานทรัพยากรเกษตร
มนุ ษ ย์ และทุ น ระบบการผลิ ต การตลาด และองค์ก รการเงิ นชุ ม ชน การดู งานเกี่ ยวกับ การท าการเกษตร
การแปรรู ป และวิสาหกิจชุมชนในชุมชน ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ในหลักสู ตร
Activities arranged for students to meet community leaders; learning agricultural, human, and
capital resources; agricultural production and marketing system; community-based microfinance; study
community agriculture, processing and community enterprises under supervision of the department staffs
877-382

การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
350 ชัว่ โมง
(Internship in Agricultural Economics)
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร ในหน่ วยงานของเอกชน รั ฐวิสาหกิ จ ส่ วนราชการหรื อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้การบริ หารจัดการของคณาจารย์ในหลักสู ตร
Practical work related to the field of agricultural economics in the private firms; state
enterprises; government organizations or community administration under supervision of the department
staffs
877-483

สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
9(0-0-27)
(Cooperative Education in Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
7 ภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
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การเตรี ยมความพร้อม การปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการของเอกชน หรื อรัฐวิสาหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยร่ วมมือกับองค์กรในการวางแผนและควบคุ มการ
ปฏิบตั ิงานการนาเสนอผลงานในรู ปแบบรายงานวิจยั
Preparation; practical works in the private or state enterprises or government organizations or
local administration; planning, monitoring, and evaluation of the students’ performance implemented
through co-management between the department and the organizations; research report and presentation

รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
879-211

หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-101 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
การเกษตรของของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นโดยเฉพาะภาคใต้ข องประเทศไทย ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุ รกิจเกษตร การค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ ยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development in
ASEAN countries especially in southern Thailand; natural resources and environment; production
economics; marketing; agricultural finance, agribusiness, international trade; government agricultural
policies; concept of sustainable agriculture and the Sufficiency Economy Philosophy
879-231

ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Life and Sufficiency Economy)
ความเป็ นมาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ ว ฒ
ั นาการของ
โครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ไทย การน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ นชี วิ ต และชุ ม ชน
การบริ ห ารจัด การที่ ดี การพัฒ นาเศรษฐกิ จพอเพี ยงในระดับ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และองค์ก รธุ รกิ จ
กรณี ศึกษาในโครงการพระราชดาริ กรณี ตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
Background of sufficiency economy; meaning of sufficiency economy; evolution of
Thailand’s economic structure; the application and best practice; development of sufficiency economy at
individual, household, community, business levels; case study on the application of sufficiency economy
to the community in Royal Projects
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การตลาดสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Marketing)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของการตลาดเกษตรต่ อระบบเศรษฐกิ จ
ลักษณะพิเศษของสิ นค้าเกษตร อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าเกษตร วิถีการตลาด ต้นทุ น และส่ วนเหลื่ อม
การตลาด พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าเกษตรและอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด การเคลื่อนไหวของราคาสิ นค้า
เกษตร นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบันการตลาดต่อประสิ ทธิ ภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอานาจ
การต่อรองการตลาด ปั ญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และอาหารทะเล
Definitions of agricultural market and marketing; marketing roles in economics system;
uniqueness of agricultural commodity; demand and supply for agricultural products; marketing channel, cost,
and margin; agricultural product and food consumer behavior; market strategies; agricultural price
movements; policies and roles of government sector and marketing institutions in price efficiency; farmers’
groups and market bargaining power; marketing problems of economic crops, livestock and seafood
879-313

การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Farm Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
หลักการและแนวคิ ดในการบริ หารจัดการฟาร์ มในเชิ งธุ รกิ จ สภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุ รกิจฟาร์ ม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการบริ หารธุ รกิจในการจัดการฟาร์ ม การวางแผนและ
จัด ท างบประมาณฟาร์ ม การควบคุ ม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน การวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานฟาร์ ม การควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐานฟาร์ ม การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจฟาร์ ม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสาเร็ จของธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนกรณี ศึกษาการ
จัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
Principles and concepts of farm business management; farm business environment; application
of economic and business concepts on farm management; farm planning, budgeting, controlling and
evaluation, farm performance analysis; farm quality control and standards; factors affecting farm business
performances; applications of the Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business success; case
study of modern farm management
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879-321

ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
(Agribusiness Management)
ความหมายของธุ รกิ จเกษตรและวิวฒั นาการ ระบบธุ รกิ จเกษตรเกษตร ระบบธุ รกิ จยาง ระบบ
ธุ ร กิ จ ปาล์ ม น้ ามัน ระบบธุ ร กิ จ อาหารทะเล และระบบธุ ร กิ จ อาหารฮาลาล สภาพแวดล้อ มของธุ รกิ จ
การวิเคราะห์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของระบบธุ รกิ จเกษตร การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุ รกิจในการประเมินปั ญหาและโอกาสในการแข่งขันของธุ รกิจเกษตร
ไทย
Definition and evolution of agribusiness; agribusiness systems, rubber, oil palm, seafood and
Halal food business system; analysis of business environment factors; applications of economics and
business management to assess agribusiness problems and opportunities of theThai agribusiness
879-414

เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซี ยน
3(3-0-6)
(Thai and ASEAN Agricultural Economy)
เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จแบบภูมิภาคี เศรษฐกิจการเกษตรของชาติ
ต่ างๆ ในอาเซี ย น ผลิ ต ภาพการผลิ ต พื ช ปศุ สั ต ว์ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า และประมง ประโยชน์ โอกาส
ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณี ศึกษา
Thai agricultural economy; regional economic integration; agricultural economy of ASEAN
countries; productivity of crops, livestock, aquaculture and fishery; benefits, opportunities, impacts and
strategies of the Thai agricultural development; case study
879-415

เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Economy of Industrial Crops)
ความสาคัญและโครงสร้างของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์พืชอุตสาหกรรมของโลกและของ
ไทย พัฒนาการของการผลิตและการตลาดพืชอุตสาหกรรม นโยบายและกลไกการแก้ปัญหาพืชอุตสาหกรรม
เศรษฐกิ จยางพารา ปาล์มน้ ามัน และข้าวในภาคใต้ องค์กรที่เกี่ ยวข้อง แนวทางการพัฒนาพืชอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย กรณี ศึกษา
Importance and structure of industrial crops; global and Thai situation of industrial crops;
development of production and marketing of industrial crops; policies and problems solving mechanism;
rubber, oil palm and rice economy in southern Thailand; related organizations; the future development of
industrial crops in Thailand; case study

109
879-416

เศรษฐกิจปศุสัตว์
3(3-0-6)
(Livestock Economy)
ความสาคัญและโครงสร้างของปศุสัตว์ต่อเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การผลิตและการตลาดปศุ
สัตว์ของโลกและของไทย ธุ รกิ จในห่ วงโซ่ อุปทานปศุสัตว์ วัฏจักรธุ รกิ จของสุ กร แพะ สัตว์ปีก และไข่ไก่
นโยบายของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดปศุสัตว์ของไทย
Importance and structure of livestock to Thai economy; global and Thai situation of livestock
production and marketing; business in livestock supply chain; hog, goat, poultry and egg business cycle;
government policy and related organizations; future development of livestock production and marketing in
Thailand
879-417

เศรษฐกิจการประมง
3(3-0-6)
(Fishery Economy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-101 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของสาขาประมงต่อเศรษฐกิ จของไทย เศรษฐกิ จการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าในระดับฟาร์ ม
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ การผลิ ตและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตลาดและราคาสิ นค้าสัตว์น้ า
สถานการณ์ ทรัพยากรประมง แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง
ประสิ ทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
Importance of fishery to Thai economy; aquaculture economics at the farm level; principles
of production economics and applications on aquaculture; fish prices and marketing; situation of fishery
resource; concepts of fishery resources economics; fishery production; economic efficiency and policy for
sustainable fishery resources management
879-418

การเงินภาคเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Finances)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-101 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของทุนทางการเกษตร ทฤษฎี การจัดการทางการเงิน การจัดการการเงินตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง การวิเคราะห์ งบการเงิ น การวิเคราะห์ การลงทุ น แหล่ งสิ นเชื่ อเพื่อการเกษตรและธุ รกิ จ
เกษตร องค์กรการเงินชุมชน หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ จรรยาบรรณทางธุ รกิจการเงิน
Importance of capital in agriculture; theory of financial management; financial management
using the Sufficiency Economy Philosophy; financial statement analysis; investment analysis; sources of
agricultural and agribusiness credit; community-based microfinance; principles of credit analysis; ethic in
financial business
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879-422

การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Marketing Management)
ความหมายของการจัดการการตลาด ความสั ม พัน ธ์ ข องการตลาดกับ หน้ าที่ อื่ น ๆ ในธุ รกิ จ
สิ่ งแวดล้อมการตลาดและกรอบการค้าสิ น ค้าเกษตร เป้ าหมายและหลัก การจัด การตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซึ่ งรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์
คู่ แข่ ง การวิ เคราะห์ ผูบ้ ริ โภค กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขัน ของหลายธุ รกิ จ
การจัดการ 4-Ps โดยเน้นผลิตภัณฑ์ การจัดการช่องทางจาหน่ ายและโลจิสติกส์ การจัดการการตลาดเกษตรใน
ประเทศไทยด้วยแนวคิ ดตลาดยุคใหม่ และตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง จรรยาบรรณทางการตลาด และ
กรณี ศึกษาในธุ รกิจเกษตรขนาดย่อม
Definitions of marketing management; relationship between marketing and other business
functions; agricultural marketing and trade environments; goals and principles of marketing management;
analyses of firms’ external and internal environments for marketing planning including industry,
competitor and consumer analyses; marketing strategies for enhancing firms competitiveness; 4-P’s
management emphasis on product, distribution channel and logistics management; applications of new
approaches and sufficiency economy philosophy to agricultural marketing management in Thailand; ethics
of marketing; case study in small agribusiness
879-423

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Strategic Management in Agriculture)
ตาแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสิ นค้าเกษตรที่สาคัญของภาคใต้ ความสาคัญของ
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเกษตร แนวทางในการ
นากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุ มกลยุทธ์ และการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณี ศึกษาทางด้าน
ธุ รกิจเกษตร
Strategic position of the Thai agricultural sectors; situation of main agricultural commodity in
southern Thailand; importance of strategic management, external and internal environment analysis;
strategic formulation in agribusiness; strategic choices and implementation, strategic control and
modification; case study in agribusiness
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879-424

การประกอบการในธุ รกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Agribusiness)
รู ป แบบการเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก คุ ณสมบัติของการเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ การประเมินโอกาสทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ
การค้นหาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพัฒนาการสร้างสรรค์ การจัดทาแผนธุ รกิจ การวิเคราะห์
และกลยุท ธ์ ด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิ ต บริ ก ารระบบบัญ ชี การเงิ น การบริ ห ารองค์ก รและ
ทรัพยากรมนุษย์ ภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริ การของภาครัฐ โดยเน้นในภาคธุ รกิจการเกษตร
Type of entrepreneur in large, medium and small agribusiness; qualifications of successful
entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility analysis; discovering creativity and
development; setting business plan; marketing strategies and analysis; production management; accounting
system and financial management; human resources and organizations management; taxes and related
laws; government services for agribusiness
879-425

การจัดการธุ รกิจเกษตรชายแดน
3(3-0-6)
(Border Agribusiness Management)
ลักษณะและโครงสร้างธุ รกิจเกษตรชายแดน แนวคิดการจัดการธุ รกิจเกษตรชายแดนการตลาด
สิ นค้า เกษตรและผลิ ต ภัณ ฑ์ ช ายแดนใต้ ปั จ จัย ด้ า นสั ง คมและวัฒ นธรรม องค์ ก ร กฎระเบี ย บและ
พิธีการที่ เกี่ ยวข้องกับ การค้าชายแดน โครงสร้ างเศรษฐกิ จจังหวัดชายแดนใต้ การส่ งออกและการนาเข้า
สิ นค้าเกษตรและผลิ ตภัณฑ์ช ายแดนใต้ ระบบโลจิสติ กส์ และการจัดการ ปั ญ หาและอุ ปสรรคของธุ รกิ จ
เกษตรชายแดนกรณี ศึกษาธุ กิจเกษตรชายแดน
Characteristics and structures of border agribusiness; concepts of border agribusiness
management; marketing of agricultural commodities and products in southern border; social and cultural
factors; institutions, regulations and protocols concerning border trade; economic structures of southern
border provinces; imports and exports of agricultural commodities and products in southern border; logistics
system and management; problems and obstacles of border agribusiness; case study of border agribusiness
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วชิ าศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
สานึกในหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสี ยสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม
2. ด้ านความรู้
1) เข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ
2) มีความรอบรู ้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
3) แสวงหาความรู ้จากงานวิจยั หรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่ วนรวม
2) สามารถสื บค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู ้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) สามารถนาความรู ้ไปเชื่ อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม
2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าและ
สมาชิกของกลุ่ม
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริ เริ่ ม วางแผน และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งดารงชีวติ
ได้อย่างมีความสุ ข
5) รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน
2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสื บค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่ อสาร
3) เข้าใจปัญหาวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา

ภาคผนวก ค
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
877-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร1
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
***-*** พลศึกษา (วิชาเลือก)
001-101 อาเซียนศึกษา
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์และ
การปกครอง
895-111 มนุษย์กบั สังคม
895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

3

1









○

○

○

○

2
○
○

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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895-136 ความคิดและการสื่ อสาร
895-202 ประชากรศาสตร์
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
895-212 ปั ญหาสังคม
895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
895-216 ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่น
895-301 จิตวิทยาองค์การ
895-326 ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นภาคใต้
กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
890-233 ภาษาอังกฤษทางเกษตร

2

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

116
1.

2.

3.

4.

5.

รายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิ บายความต้องการในศาสตร์ ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) มีความรู ้ในแนวกว้างของศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้
4) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดแบบองค์รวม
2) ตระหนักในสัจธรรมว่าด้วย ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ
3) คิดวิธีการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ ที่ศึกษา
2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ และเครื่ องมืออื่นๆ ในการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องได้
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4
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2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาแกน
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
510-111 หลักการกสิ กรรม
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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847-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
877-214 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
877-215 คณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร
877-317 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพบังคับ
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม

1

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
877-324 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
877-327 เศรษฐศาสตร์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
877-328 ธนกิจเกษตร
877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน
877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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○



○
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○
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○
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○
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○
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○
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้
877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
877-343 การตลาดปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-445 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
877-447 นโยบายเกษตร
877-448 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

○
○
○
○
○
○
○

○


















○
○






○
○
○
○
○



○






1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

877-455
877-456
877-457
877-458

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารเกษตร
ตลาดล่วงหน้า
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร
การค้าระหว่างประเทศ
สาหรับสิ นค้าเกษตร
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจ
เกษตร
การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร

3

4



○
○
○
○

○
○
○
○

○



○

○







○
○
○
○

○
○








3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

1

2

3





○





○













○
○

5

6

1

2

3

4

1

2

3



○



○







○













○
○



○
○
○
○





○
○
○
○

○



○
○

○



○





○

○

○

○

○



○





○





○

○

○



○



○

○
○

○
○

○







○









○



○



4



○
○
○
○

○







○



○



○

○





○

○





○



○

○







○

○

○



○



○
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○





○



○
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○
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○





○
○

121

877-350
877-351
877-452
877-453
877-454

2

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2





○
○
○
○
○

3

4

5

○







○
○





○
○
○
○
○
○








1

2



○





3

4

1

○







○
○























○
○
○





○



○





○

○
○











○
○

○
○
○



○



○







○

○
○




○
○
○
○

1

2

2

○
○
○

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ







○
○

○
○
○
○
○







○
○



○
○
○

○







2

3

1

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○



○
○
○
○



○
○

3





○
○
○
○
○
○



○
○
○





○
○
○









○
○
○

















4

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
877-461 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ า
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่ าไม้
877-464 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
877-365 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน
877-368 การเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน

1

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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○

○
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○

○

○



○
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○
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○

○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○


○
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877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
877-470 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบทและ
การวางแผน
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
877-472 การจัดการการคลังท้องถิ่น
877-473 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน
กลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขา
460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
460-302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
473-202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
474-310 การตลาดเพือ่ การส่งออก
477-406 นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ และ
การประยุกต์ใช้

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3
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หมวดวิชาฝึ กงาน
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชนเกษตร
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
879-231 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
879-312 การตลาดสิ นค้าเกษตร
879-313 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
879-416 เศรษฐกิจปศุสตั ว์

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
เศรษฐกิจการประมง
การเงินภาคเกษตร
การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
การประกอบการในธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน

○
○
○
○
○
○








3

4

5

6

1

2

○
○
○
○
○
○

○
○









○











○



○
○
○



















○
○
○
○

3

4

○
○

○
○
○
○
○
○






3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3



○









○
○

○
○
○
○

○





○





○

○
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○
○
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3

1
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879-417
879-418
879-422
879-423
879-424
879-425

2

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รับผิด
ชอบ

126

ภาคผนวก ง
การเปรียบเทียบ รายวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ระหว่ างหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาชีพ (บังคับ)
2.3 วิชาชีพ (เลือก)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน

หน่ วยกิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
133
34
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
13
12
9
93
44
37
12
6
400
ชั่วโมง

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาชีพ (บังคับ)
2.3 วิชาชีพ (เลือก)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
คงเดิม
133
หน่วยกิตลดลง
31
3 หน่วยกิต
13
คงเดิม
12
6
96
44
37
15
6
400
ชั่วโมง

คงเดิม
หน่วยกิตลดลง
3 หน่วยกิต
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
3 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
หน่วยกิตเพิม่ ขึ้น
3 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม

127
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หน่ วยกิต
133
34

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หน่ วยกิต
133
31

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
877-201 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1

13

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
877-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1

13

3(2-2-5)
1(0-0-3)

895-132 ทักษะการสื่ อสาร
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนิน
ชีวติ
***-*** พลศึกษา
***-*** วิชาสังคมศาสตร์หรื อ
มนุษยศาสตร์
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทาง
รัฐศาสตร์และ
การปกครอง
895-111 มนุษย์กบั สังคม
895-136 ความคิดและการสื่ อสาร
895-202 ประชากรศาสตร์
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
895-209 มานุษยวิทยา
-

2(2-0-4)
3(2-2-5)

895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3(2-2-5)
1(0-0-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

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

895-132 ทักษะการสื่ อสาร
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนิน
ชีวติ
***-*** พลศึกษา
***-*** วิชาสังคมศาสตร์หรื อ
มนุษยศาสตร์
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 3หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทาง
รัฐศาสตร์และการ
ปกครอง
895-111 มนุษย์กบั สังคม
895-136 ความคิดและการสื่ อสาร
895-202 ประชากรศาสตร์
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
895-212 ปั ญหาสังคม

3(3-0-6)

895-213 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

1(x-y-z)
3(x-y-z)

3(3-0-6)

หมายเหตุ
หน่วยกิตลดลง
3 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม
คงเดิม

1(x-y-z)
3(x-y-z)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คงเดิม
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895-216 ความเป็ นเมืองและการ
ย้ายถิ่น
895-301 จิตวิทยาองค์การ
895-326 ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ภาคใต้
-

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

-

-

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ
890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และเลือกเรี ยนรายวิชาด้าน
ภาษาอังกฤษจานวน 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

12
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

-

-

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น

3(3-0-6)
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895-216 ความเป็ นเมืองและการ
ย้ายถิ่น
895-301 จิตวิทยาองค์การ
895-326 ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ภาคใต้
001-101 อาเซียนศึกษา
895-135 สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หมายเหตุ
คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

12
3(2-2-5)

เพิ่มเติมตามมติสภา
วิทยาเขตหาดใหญ่
ในการจัดหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ของกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คงเดิม
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

รวมทั้งรายวิชาในกลุ่ม
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่
อาจจะเพิ่มเติมในภายหลัง

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ
890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และเลือกเรี ยนรายวิชาด้าน
ภาษาอังกฤษจานวน 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟัง
และพูดภาษาอังกฤษ
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
890-233 ภาษาอังกฤษทางการ
เกษตร
-

3(x-y-z)

3(3-0-6)
-

คงเดิม
ตัดออก

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

กาหนดขึ้นเพิม่ เติม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถกลุม่
วิชาภาษา
ตัดออก
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890-242 การเขียนเชิงธุรกิจ
เบื้องต้น
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจ
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
-

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

และเลือกเรี ยนรายวิชาด้าน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
จานวน 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
877-141 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฐานข้อมูล
2. หมวดวิชาเฉพาะ

3(3-0-6)
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-

หน่ วยกิต
-

หมายเหตุ
ตัดออก

890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจ
-

3(3-0-6)

คงเดิม

-

ตัดออก

3(3-0-6)
-

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
รวมทั้งรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาที่อาจจะเพิม่ เติมในภายหลัง

3(3-0-6)

3(x-y-z)

และเลือกเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ จานวน 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
-

3(x-y-z)

3(3-0-6)

9
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.1 วิชาแกน
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจยั ทางสถิติ
461-211 หลักการจัดการ

44
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

461-110 หลักการบัญชีเบื้องต้น

2. หมวดวิชาเฉพาะ

คงเดิม
กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถกลุ่ม
วิชาภาษา

3(3-0-6)

หน่วยกิตลดลง
3 หน่วยกิต
คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม

6

-

96
44
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

2.1 วิชาแกน
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจยั ทางสถิติ
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ตัดออก และปรับรหัส
วิชาเป็ น 877-324 ใน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
หน่วยกิตเพิ่ม
3 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
แต่ปรับรหัสและ
ชื่อวิชา
คงเดิม
แต่ปรับรหัสวิชา
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510-111 หลักการกสิ กรรม
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
874-391 กฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เบื้องต้น
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค
เบื้องต้น
876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค
877-211 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร1

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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510-111 หลักการกสิ กรรม
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
874-391 กฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์
มหภาค 1
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 2
877-214 หลักเศรษฐศาสตร์
มหภาค 2
877-215 คณิ ตศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
-

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

877-212 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร2
877-313 จิตสานึกทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
-

3(3-0-6)

-

877-317 การจัดการทรัพยากรดิน
เพื่อการเกษตร

2(2-0-4)

2.2 วิชาชีพ (บังคับ)
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบื้องต้น
877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
877-323 หลักการตลาดและ
ราคาสิ นค้าเกษตร
-

37
3(3-0-6)

2.2 วิชาชีพ (บังคับ)
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบื้องต้น
877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
877-323 การตลาดและ
ราคาสิ นค้าเกษตร
877-324 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจเกษตร

37
3(3-0-6)

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

2(1-2-3)

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

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

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

ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร

3(3-0-6)

ปรับเนื้อหา รหัสและ
ชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

ปรับเนื้อหา รหัสและ
ชื่อรายวิชา
ตัดออก

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน
ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
คงเดิม
รหัสวิชาคงเดิม
ปรับเนื้อหาวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อและ
เนื้อหาวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
ชีพเลือก ปรับเนื้อหา
และรหัสวิชา
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877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
877-327 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

877-325 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
877-326 ธนกิจเกษตร

3(3-0-6)

877-429 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร
-

3(3-0-6)

877-428 หลักการวิเคราะห์
โครงการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้

3(3-0-6)

877-431 นโยบายเกษตร

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

1(1-0-3)
3(0-0-9)
3(2-2-5)
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877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หมายเหตุ
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา

3(3-0-6)

877-327 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
877-328 ธนกิจเกษตร

3(3-0-6)

ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา

877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทย
และอาเซียน

3(3-0-6)

877-431 หลักการวิเคราะห์
โครงการ
877-497 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

1(1-0-3)

ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับ
การเรี ยนการสอน
ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและ
รหัสวิชา
ปรับเนื้อหา

3(0-0-9)

ปรับเนื้อหา

3(3-0-6)

-

-

ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-341
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-447
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2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพ (เลือก)

หน่ วยกิต
12

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพ (เลือก)

หน่ วยกิต
15

ให้เลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
877-341 ตลาดซื้อขายสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้า

3(3-0-6)

-

-

877-342 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจเกษตร
877-443 เศรษฐศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

3(2-2-5)

-

-

3(3-0-6)

-

-

877-444 การจัดการธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

-

-

877-445 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

-

-

877-466 การประกอบการทาง
ธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

-

-

หมายเหตุ
หน่วยกิตเพิ่ม
3 หน่วยกิต
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 2
ธุรเกษตร และปรับชื่อ
วิชาและเนื้อหาวิชา
เป็ น 877-351
ตลาดล่วงหน้า
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชา เป็ น 877-324
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-342
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 2
ธุรกิจเกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-349
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 2
ธุรกิจเกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-452
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 2
ธุรกิจเกษตรปรับ
เนื้อหาและรหัสวิชา
เป็ น 877-453
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877-447 เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
-

หน่ วยกิต
-

877-448 เศรษฐกิจการยาง

3(3-0-6)

-

-

877-451 ระบบเศรษฐกิจไทย
877-452 เศรษฐศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศ

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

-

-

877-483 สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร

9(0-0-27)

-

-

877-496 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร

1-3(x-y-z)

-

-

460-213 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
460-435 การเงินเพื่อการสัง่ เข้าส่งออก
460-495 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
460-332 หลักการลงทุน

3(3-0-6)

-

-

หมายเหตุ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-446
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับเนื้อหาและรหัส
วิชาเป็ น 877-444
ตัดออก
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 2
ธุรกิจเกษตร ปรับชื่อ
เนื้อหาและรหัสวิชา
เป็ น 877-454 การค้า
ระหว่างประเทศ
สาหรับสิ นค้าเกษตร
ย้ายไปอยูใ่ นหมวด
วิชาฝึ กงาน ปรับ
เนื้อหา และปรับลดลง
เหลือ 6 หน่วยกิต
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือก กลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปรับรหัสวิชาเป็ น
877-448
ตัดออก

3(3-0-6)

-

-

ตัดออก

3(2-2-5)
3(3-0-6)

-

-

ตัดออก
ตัดออก
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460-345 การตลาดเพื่อการส่งออก

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
-

หน่ วยกิต
-

460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
520-414 การพยากรณ์ธุรกิจ
ทางการเกษตร
หรื อเลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่ม
วิ ช าแกนและวิ ช าเลื อ กชี พด้ า น
เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิ ตที่ มีเนื้ อหาไม่
ซ้ าซ้อนกัน

3(2-2-5)

-

-

หมายเหตุ
ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่ม
วิชาชีพเลือกนอก
สาขา และเปลี่ยนรหัส
วิชาเป็ น 474-310
ตัดออก

3(2-3-3)

-

-

ตัดออก

-

-

-

-

-

เลือกเรี ยนวิชาชี พเลือกในสาขา
และนอกสาขา จานวน 15 หน่วยกิต
(สาหรั บ นักศึ กษาที่ เลื อ กแผนการ
ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา สามารถเลื อ ก
เรี ย นในรายวิช าชี พ เลื อ กในสาขา
และ/ห รื อน อกสาข า จ าน วน 9
ห น่ ว ย กิ ต ) โ ด ย เลื อ ก วิ ช าใ น
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรจาก
4 กลุ่มวิชา และ/หรื อเลือกวิชานอก
สาขาวิชาอีก 2 กลุ่มวิชา ซึ่ งแบ่งเป็ น
วิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์ แ ละใน
คณะวิทยาการจัดการ
2.3.1) กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร
จานวน 8 วิชา
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้

-

-

-

-

-

-

-

-

3(3-0-6)

877-342 เศรษฐศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
877-343 การตลาดปั จจัยการผลิต
ทางการเกษตร
877-444 เศรษฐกิจการยาง

3(3-0-6)

877-445 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
877-446 เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร

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

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

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
บังคับ ปรับเนื้อหา
และรหัสวิชา
ปรับเนื้อหา และ
รหัสวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับเนื้อหา และ
รหัสวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับเนื้อหา และ
รหัสวิชา
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หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
877-447 นโยบายเกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

-

-

877-448 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร

1-3(x-y-z)

-

-

-

-

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
จานวน 10 วิชา
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(3-0-6)

877-350 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
อาหารเกษตร
877-351 ตลาดล่วงหน้า

3(3-0-6)

877-452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร
877-453 การประกอบการทาง
ธุรกิจเกษตร
877-454 การค้าระหว่างประเทศ
สาหรับสิ นค้าเกษตร
877-455 การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานทาง
การเกษตร
877-456 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ทางธุรกิจเกษตร
877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
เกษตร
877-458 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจ
เกษตร

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

หมายเหตุ
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ
บังคับ ปรับรหัส
และเนื้อหาวิชา
กาหนดขึ้นเพิม่ เติม
เพื่อพัฒนาความ
สามารถในกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
ในสาขากลุ่มที่ 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร

ปรับเนื้อหา และ
รหัสรายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่
ปรับเนื้อหา ชื่อ และ
รหัสรายวิชา
ปรับเนื้อหา และ
รหัสรายวิชา
ปรับเนื้อหา ชื่อ
และรหัสรายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1-3(x-y-z)

เปิ ดรายวิชาใหม่
กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความ
สามารถในกลุ่ม
วิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
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-

หน่ วยกิต
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
จานวน 6 วิชา
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศ
การเกษตร
877-360 เศรษฐกิจการประมงและ
อุตสาหกรรม
877-461 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
น้ า
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ป่ าไม้
877-464 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
ชุมชน จานวน 9 วิชา
877-365 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ชนบท
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ชุมชน
877-368 การเงินชุมชนและ
สวัสดิการชุมชน
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และชนบท
877-470 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ชนบทและการวางแผน
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
877-472 การจัดการการคลัง
ท้องถิ่น

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

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

เปิ ดรายวิชาใหม่

3(3-0-6)
1-3(x-y-z)

กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความ
สามารถในกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
ในสาขากลุ่มที่ 3
เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร

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

เปิ ดรายวิชาใหม่
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-

หน่ วยกิต
-

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชน
เกษตร
877-382 การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
877-473 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน

2.3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือกนอก
สาขา
460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
460-302 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
473-202 ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน
474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก
477-406 นวัตกรรม ระบบ
สารสนเทศ และการ
ประยุกต์ใช้
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
400 ชั่วโมง 4. หมวดวิชาฝึ กงาน
50 ชัว่ โมง 877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชน
เกษตร
350 ชัว่ โมง 877-382 การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร
877-483 สหกิจทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

หน่ วยกิต
1-3(x-y-z)

หมายเหตุ
กาหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความ
สามารถในกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
ในสาขากลุ่มที่ 4
เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

กาหนดเป็ นวิชาชีพ
เลือกนอกสาขา

3(3-0-6)
3(2-2-5)

คงเดิม
6
400 ชั่วโมง คงเดิม
50 ชัว่ โมง ปรับเนื้อหา
350 ชัว่ โมง ปรับเนื้อหา
9(0-0-27)

ปรับเนื้อหา
และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้
จะต้องมีเตรี ยมสหกิจ
ศึกษา อย่างน้อย 30
ชัว่ โมง ก่อนไปสหกิจ
ศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกต่อไป
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ภาคผนวก จ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทานตเทพ พรหมเศรณี
College of Business, Purdue University, North Central, USA
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. การปรับปรุ งหลักสู ตรควรนาผลการประเมินหลักสู ตร 1. เนื่ องจากหลักสู ตร พ.ศ. 2553 มีบณ
ั ฑิตจบไปแล้วเพียง
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา (ปี 2553-2558) มาประกอบการ
1 รุ่ น (จบปี การศึ ก ษา 2556) ท าให้ ย ัง ไม่ มี ผ ลการ
พิจารณาด้วย (ถ้ามี)
ประเมินหลักสู ตรโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการดาเนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตร คณะทางานมีการดาเนินการดังนี้
1) เชิ ญตัวแทนนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 มาให้ขอ้ มูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาของหลักสู ตร
2) ใช้ขอ้ มู ลผลการสารวจความพึ งพอใจของนายจ้างต่ อ
บัณ ฑิ ตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ จดั ท าโดยกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง า น
(ชั้นปี ที่ 3) จากหน่ วยงานที่ รับนักศึ กษาของสาขาไป
ฝึ กงาน
4) คานึ งถึ งบริ บทการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
2. การพิจารณาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษา สามารถทาได้
2 วิธี
2.1 การพิ จ ารณาผลการเรี ยนรู ้ โ ดยตรงจากการสอบ 2.1 หลักสู ตรกาหนดรายวิชาเลือกในชั้นปี ที่ 4 เป็ นวิชาเชิง
ประมวลความรอบรู ้และการประเมิ นความรู ้ รวบยอด
ประยุกต์อยูแ่ ล้ว และในกระบวนการเรี ยนการสอนใน
(capstone) (ซึ่ งมาจากการตั้ง ค าถามเกี่ ย วกับ รายวิ ช า
รายวิชาดังกล่าวมีการศึกษาจากกรณี ศึกษา
รวมทั้ง
พื้ น ฐาน การวิ เคราะห์ ค วามรอบรู ้ จ ากงานวิ จัย และ
กาหนดให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดทา
กรณี ศึกษา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่
รายงาน
4 เทอมสุ ดท้าย ควรมีการออกแบบรายวิชาที่ ตอ้ งมีการ
นอกจากนี้ ในชั้ นปี ที่ 4 หลั ก สู ตรได้ ก าหนด
ประมวลความรู ้ ร วบยอด และมี ก ารใช้ computer
รายวิชาโครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็ นวิชา
simulation เช่น รายวิชากลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
บังคับซึ่ งนักศึ กษาจะต้องมี การประมวลและประยุกต์
ความรู ้ที่เรี ยนมาในการทางานวิจยั
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
2.2 การพิจารณาผลการเรี ยนรู ้โดยอ้อม ทาโดยการสารวจ 2.2 ที่ ผ่านมา คณะ/หลักสู ตรได้สารวจข้อมูลจากศิ ษย์เก่ า
ข้อมูลจากศิษย์เก่า และการสอบถามแบบสัมภาษณ์กลุ่ม
และผู ้ใ ช้บัณ ฑิ ต บางส่ ว นผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
(focus group) ซึ่ งการสัมภาษณ์กลุ่มนี้ ควรให้หน่วยงาน
ภายในประจาปี ของคณะ ซึ่ งคณะกรรมการประเมิ น
ภายนอกคณะเป็ นผูด้ าเนินการ
คุณภาพเป็ นบุคคลภายนอกคณะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3. มหาวิ ท ยาลัย ส่ ว นใหญ่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า ลดจ านวน 3 . ห ลั ก สู ต ร ยื น ยั น จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม 1 3 3
หน่ วยกิ ตสาหรับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เหลือ 120
หน่ วยกิ ต เนื่ อ งจากบริ บ ทวัฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ข อง
หน่วยกิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขา
นักศึกษาไทยยังขาดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
เศรษฐศาสตร์ เกษตรของมหาวิ ท ยาลัย Purdue ได้
(แม้ว่าที่ ผ่านมาหลักสู ตรได้พยายามส่ งเสริ มนักศึ กษา
ก าหนดหน่ ว ยกิ ต รวม 120 หน่ ว ยกิ ต และก าหนด
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง) ดังนั้น การเรี ยนในรายวิชาและการ
รายวิชาเลือกเสรี 24 หน่วยกิต เพื่อให้นกั ศึกษาได้สร้าง
เข้าชั้นเรี ยนจะช่ วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ และเตรี ยม
ความแตกต่างและพัฒนาตนเอง
ความพร้อมให้กบั นักศึกษาได้
สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของรองศาส ตราจารย์
เพียรศักดิ์ ภักดีและ ดร.วิชยั เตชะวัฒนานันท์ที่เห็นว่า
จานวนหน่วยกิตรวม 133 หน่วยกิต มีความเหมาะสม
4. รายวิชาเลือกบางรายวิชาสามารถรวมเนื้อหาเข้าด้วยกัน 4. รายวิช า life and sufficiency economy เป็ นวิ ช าเลื อ กที่
มาก กว่ า การเพิ่ ม รายวิ ช า เช่ น รายวิ ช า life and
เ ปิ ด ส อ น ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า น อ ก ค ณ ะ
sufficiency economy
ส าหรั บ รายวิช าอื่ น ๆ หลัก สู ตรได้พิ จารณาลดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหาไว้แล้ว

2. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ในภาพรวมเห็นว่าจานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรมี 1. หลักสู ตรยืนยันจานวนหน่วยกิตรวม 133
ความเหมาะสมโดยให้ ข ้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ว่ า ภาควิ ช า
หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เคยมี การ
ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยลดจานวนหน่วยกิตลงเหลือ 120
หน่วยกิต แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จเนื่ องจากนักศึกษาไม่มี
การเรี ย นรู ้ ด ้วยตนเองเท่ า ที่ ค วร ต่ อ มาการปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรที่ใช้ในปัจจุบนั จึงเพิ่มเป็ น 140 หน่วยกิต
2. การเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ เกษตรในปั จจุบนั ต้อง 2. หลักสู ตรได้ดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว และจะปรับปรุ งการ
มีการปรับการเรี ยนการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้ และ
เรี ยนการสอนให้มีการเรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิใน
การปฏิบตั ิจริ งให้มากขึ้น
สัดส่ วนที่เหมาะสมมากขึ้น
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
3. รายวิ ช า 877- 341 ธน กิ จเกษ ตร และ 877-342 3. หลักสู ตรได้ดาเนิ นการปรับตามข้อเสนอแนะของ
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นวิชาบังคับ
4. รายวิชา 877 -323 หลักการตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร 4. หลัก สู ต รได้ ด าเนิ น การปรั บ ตั ด ค าว่ า “หลัก ” ตาม
เสนอ ตัดคาว่า “หลัก” ออกและรวมวิชาตลาดล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะสาหรับเนื้ อหารายวิชา ตลาดล่วงหน้าเป็ น
ไว้ในรายวิชานี้
เนื้ อ หาเพี ย งหนึ่ งบทในรายวิ ช า ซึ่ งเป็ นเพี ย งเนื้ อ หา
พื้นฐาน อนึ่ง สาหรับรายวิชาตลาดล่วงหน้ายังคงจาเป็ น
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจเรี ยนเพิ่ ม เติ ม ในเนื้ อหาที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจึงยังคงไว้เป็ นวิชาชีพเลือกดังเดิม
5. รายวิช า 877- 344 การตลาดปั จจัย การผลิ ต การเรี ย น 5. หลักสู ต รได้ป รั บ ค าอธิ บายรายวิ ช าให้ส อดคล้องกับ
การสอนให้ เน้น รายปั จจัย การผลิ ต ที่ ส าคัญ เช่ น ปุ๋ ย
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
เมล็ดพันธุ์ สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช อาหารสัตว์ เป็ น
ต้น
6. วิชา 877-455 การจัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทาน 6. หลักสู ตรยังคงวิชานี้ ไว้ตามเดิ ม เนื่ องจากต้องการให้
ทางการเกษตร เป็ นรายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หามากควรแบ่ ง
นักศึ กษาเห็ นภาพรวมและความเชื่ อมโยงกันของการ
แยกกันเป็ น 2 วิชา
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
7. การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา
7. หลัก สู ต รได้ด าเนิ น การปรั บ ตามข้อ เสนอแนะของ
7.1 วิชา 877-215การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางเศรษฐศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เกษตร ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็ น“ คณิ ตศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร”
7.2 วิชา 877-216 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็ น “สถิติเพื่อ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร”
8. วิชา 347-361การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ 8. หลั ก สู ตรยัง คงใช้ ร หั ส วิ ช าเดิ มที่ สอนโดยคณ ะ
ควรจัดการเรี ยนการสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจากในการเรี ยนการสอนวิ ช านี้
เกษตร ทั้งนี้เพื่อให้ตรงกับการประยุกต์ใช้ทาง
มี section ที่ เปิ ดสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เกษตรโดยเฉพาะ และคณะวิทยาศาสตร์ ยงั คงสอนได้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตร
9. ทุกรายวิชาต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมตาม 9. ห ลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การต ามข้ อ เส น อ แน ะข อ ง
curricular mapping และมีการประเมินผลด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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3. ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คาชี้แจงและการดาเนินการ

1. ในภาพรวมเห็ น ว่ า จ านวนหน่ ว ยกิ ต ของหลัก สู ต รมี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องคานึ งอย่างมากกับ
วิ ธี ก าร เรี ย น ก าร ส อ น โ ด ย ให้ นั ก ศึ ก ษ าเรี ย น
เศรษฐศาสตร์ เกษตรที่ มี ท้ ัง พื้ น ฐานทฤษฎี แ ละการ
ประยุก ต์ใช้ไ ด้ ดังนั้น การเรี ย นการสอนต้อ งย่ อยให้
เข้าใจได้ง่าย จับต้องได้ โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์
จริ ง หรื ออาจเรี ยกวิ ช าเศรษฐศาสตร์ เกษตรว่ า เป็ น
practical or tangible economics
2. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายหรื อ
ถ่ายทอดในสิ่ งที่ ตอ้ งการอธิ บายให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจในสิ่ งที่
จะนาเสนอ รวมถึงสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
3. เห็ น ด้วยอย่างยิ่ งกับ หลัก สู ต รที่ กาหนดรายวิ ช าเลื อ ก
895-136 ความคิดและการสื่ อสาร และ 895-208 การคิด
และการใช้เหตุผล ซึ่ งเชื่ อว่าจะทาให้นกั ศึ กษาสามารถ
คิดและสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ
4. นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งมี ค ว าม ส าม าร ถ ด้ า น ภ าษ าแ ล ะ
คอมพิ ว เตอร์ ถ้ า เป็ นไปได้ นั ก ศึ ก ษาควรได้ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา

1. หลัก สู ต รเห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ งกับ ข้อ เสนอแนะดังกล่ า ว
หลักสู ตรจึงได้เน้นการปรับปรุ งรายวิชาเศรษฐศาสตร์
จุ ล ภาคและมหภาค เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้า ใจ
พื้ น ฐานทฤษฎี แ ละเห็ น การประยกต์ ใ ช้ อ ย่ า งเป็ น
รู ปธรรม และสามารถใช้เป็ นฐานสาหรับรายวิชาที่เป็ น
เศรษ ฐศาส ตร์ เกษ ตรขั้ น กลาง รวมถึ งส ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. หลักสู ต รจะเน้นให้นักศึ กษามี ท ักษะดังกล่าวเพิ่ มขึ้ น
ผ่านการทางานกลุ่ ม การนาเสนอรายงานในรายวิช า
ต่างๆ รวมถึงวิชาสัมมนา และโครงงานวิจยั ด้วย
3. หลักสู ตรเห็ นความสาคัญของทั้ง2 รายวิชานี้ เป็ นอย่าง
ยิ่ง โดยหลักสู ตรจะให้คาแนะนากับนักศึ กษาให้เลือก
เรี ยนในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4. หลักสู ตรเห็นด้วยอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะด้านภาษา
และคอมพิวเตอร์ให้กบั นักศึกษา โดย
4.1 หลักสู ต รมี แ ผนจัด กิ จกรรมการพัฒ นาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึ กษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยมี การรณรงค์ให้
นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ผ่านโปรแกรม Tell Me More
4.2 สาหรับการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรได้
กาหนดรายวิชาบังคับที่ เกี่ ยวข้องไว้ จานวน 2 รายวิชา
คื อวิช า 347-361 การใช้ค อมพิ วเตอร์ เพื่ อการวิ จยั ทาง
สถิ ติ และวิช า 877-324 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรั บ เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ ร กิ จ
เกษตร
นอกจากนี้ ในรายวิ ช าต่ า งๆ หลัก สู ตรได้ ก ระตุ ้ น /
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ดว้ ย
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คาชี้แจงและการดาเนินการ

5. การเรี ยนการสอนในวิชาพื้นฐาน ควรสอนโดยอาจารย์ 5. หลัก สู ตรเห็ น ด้ว ย และจะพิ จ ารณาปรั บ ตามความ
อาวุโส เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับทั้งความรู ้ทางทฤษฎี และ
เหมาะสม
ประสบการณ์ของอาจารย์ ผ่านประสบการณ์สอน

4. ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีความโดดเด่นมากในภาคใต้ มีลกั ษณะ
เฉพาะในเศรษฐกิจการประมง ยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน
2. การอธิ บายหัวข้อ 8 หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้ 2. หลักสู ตรได้ดาเนิ นการปรับตามข้อเสนอแนะของ
หลังจบการศึกษา ควรเน้นให้โดดเด่นและเกี่ยวข้องกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เศรษฐกิจของภาคใต้
เนื่ องจากนักศึกษาส่ วนใหญ่
ฝึ กงาน โดยลงพื้นที่ฝึกงานในภาคใต้ ซึ่ งทาให้นกั ศึกษา
มีความคุน้ เคยกับพื้นที่เป็ นอย่างดี จึงเป็ นความได้เปรี ยบ
ของสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ
3. การเขี ยนปรัชญาของหลักสู ตร ควรเน้นให้เห็นถึงการ 3. หลักสู ตรได้ดาเนิ นการปรับตามข้อเสนอแนะของ
ตอบสนองต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคใต้ และเป็ นประตูสู่
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ASEAN ด้า นล่ า งของประเทศ ชู ป ระเด็ น ความเป็ น
ศู นย์กลางของภาคใต้ และความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
ของภาคใต้
4. ร่ าง มคอ.1 ของหลั ก สู ตรเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต 4. หลักสู ตรยังคงกาหนดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค1
กาหนดให้เรี ย นรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ งกับเศรษฐศาสตร์
และ 2 วิชาละ 3 หน่วยกิต ไว้คงเดิม
จ านวน 30 หน่ ว ยกิ ต ดัง นั้ น รายวิ ช าเศรษฐศาสตร์
มหภาค 1 และ 2 หากจะมี การรวมรายวิช าทั้ง 2 เป็ น
วิชาเดี ยว แต่ ป็นจานวน 4 หน่ วยกิ ต สามารถปรั บ ได้
ทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาระเบียบข้อบังคับของ สกอ. อีกครั้ง
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5. การเรี ย นการสอนวิ ช าทฤษฎี เศรษฐศาตร์ ค วรปรั บ
เนื้ อห าและวิ ธี การสอน ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ นถึ ง การ
ประยุกต์ใช้ดว้ ยคือ
5.1 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 2 ควรเน้นให้นกั ศึกษา
เห็นความเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้กบั ภาคเกษตร
5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค ควรปรับเนื้ อหาและวิธีการ
ส อ น ที่ เน้ น ก าร เชื่ อ ม โย งห รื อ ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
เศรษฐศาสตร์ เกษตรนโยบายเกษตร เศรษฐศาสตร์ การ
พัฒนา มีการเปรี ยบเที ยบเศรษฐกิ จของประเทศพัฒนา
แล้วกับประเทศกาลังพัฒนา
6. วิชาทางเศรษฐมิติ ควรจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้
นั ก ศึ ก ษาแก้ ไ ขปั ญหาเป็ น และเพิ่ ม การวิ เคราะห์
อนุกรมเวลา
7. วิชา 877-341 เศรษฐศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมควรปรับเป็ นวิชาชีพบังคับ เพื่อให้นกั ศึกษา
คานึ งถึงทรัพยากรที่มีจากัด และประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นความสนใจของโลกยุคปัจจุบนั
8. วิ ช า 877-456การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ท างธุ ร กิ จ
เกษตร ควรเน้นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีจริ ยธรรม (ethics)
และมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง (conflict
management)
9. กระบวนการเรี ยนการสอน ควรเน้นให้นกั ศึกษาคิดเป็ น
โดยฝึ กฝนตั้งแต่ช่วงเรี ยน เริ่ มต้นตั้งแต่การทาข้อสอบที่
ผสมผสานให้นกั ศึกษาคิด วิเคราะห์และประยุกต์ได้
10. การฝึ กงานหรื อสหกิ จศึ กษาควรมี เครื อข่ ายทั้งสถาน
ป ระกอ บ การห รื อ ห น่ วยงาน ใน ป ระเท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
11. นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาควรมีความรู ้ภาษา
มลายูและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ฮาลาล และ
ภาษาจีนด้วย

คาชี้แจงและการดาเนินการ
5. หลักสู ตรเห็ นด้วยและได้มีการปรับคาอธิ บายรายวิชา
และจะเน้ น ความเชื่ อมโยงห รื อป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
เศรษฐศาสตร์ เกษตรให้มากขึ้ น ตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

6. ห ลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยและได้ ด าเนิ น การป รั บ ต าม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
7. หลัก สู ต รได้ด าเนิ น การปรั บ ตามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

8. หลัก สู ต รได้ด าเนิ น การปรั บ ตามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

9. หลักสู ตรได้ดาเนิ นการอยู่แล้วในกระบวนการเรี ยนการ
สอน
10. หลักสู ต รมี เครื อข่ ายที่ เข้มแข็งกับสถานประกอบการ
หรื อหน่ วยงานในประเทศ และมี แ ผนการขยาย
เครื อข่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน
11. หลักสู ต รเห็ น ด้วยกับ ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
โดยมี แ ผนการจัด กิ จ กรรมพัฒ นาด้า นภาษาให้ กับ
นักศึกษา และหลักสู ตรจะให้คาแนะนากับนักศึกษาใน
การเลือกเรี ยนวิชาเลือกกลุ่มภาษาให้มากขึ้น
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คาชี้แจงและการดาเนินการ
12. การปรับแผนการศึกษา ในหน้า 30
12. ห ลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยและได้ ด าเนิ น การป รั บ ต าม
วิชา 877-430 วิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเรี ยน
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งการปรับดังกล่าวจะ
ชั้นปี ที่ 3 เทอม 2
ช่ ว ยท าให้ แ ผนการจั ด การวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาของ
877-491 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ควรเรี ยนชั้น
หลักสู ตรมีความคล่องตัวมากขึ้น
ปี ที่ 4 เทอม 1 โดยเป็ นการพัฒนาข้อเสนอโครงงานวิจยั
(research proposal)
แล้วจึงเรี ยนวิชา โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ใน ชั้ น ปี ที่ 4 เท อม 2 เพ ราะวิ ช าโครงงานวิ จั ย ที่
กาหนดให้นกั ศึกษาต้องทาทั้งข้อเสนอโครงการและทา
วิจยั นักศึกษาจะมีเวลาน้อยเกินไป

5. นายพงศ์ นเรศ วนสุ วรรณกุล
บริษัท ท่าฉาง รับเบอร์ จากัด
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ในมุมมองของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมหลักสู ตรควรผลิต 1. หลักสู ตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอแนะของ
บัณ ฑิ ตที่ สามารถทางานรั บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และจะให้ความสาคัญโดยนาไป
มอบหมายได้ มี ค วามทุ่ ม เท ขยัน สู ้ ง าน อดทน มี
สอดแทรกในกระบวนการสอนแต่ละรายวิชา และจัด
จริ ยธรรม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ จงรักภักดี กบั องค์กร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
และใส่ ใจดูแลสิ่ งแวดล้อม
คุณลักษณะดังกล่าว
2. บัณ ฑิ ตควรมี ความรู ้ ท้ งั ภาษาอังกฤษและภาษาจี น ซึ่ ง 2. หลักสู ตรมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา
ปั จจุ บ ันภาษาจี นมี ค วามส าคัญ เพิ่ มมากขึ้ น ในการค้า
เพิ่มเติมให้กบั นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
ระหว่างประเทศ
3. การเรี ยนการสอนควรมี การประยุกต์หลักหรื อทฤษฎี 3. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะของ
ให้เข้ากับสถานการณ์จริ งในปัจจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งหลักสู ตรได้ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ใช้
งานได้ และเศรษฐศาสตร์ กิ น ได้ เ ป็ นฐานในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
4. การ ฝึ ก งาน ข อ งนั ก ศึ ก ษ าค ว รไป ฝึ กใน ส ถาน 4. หลักสู ตรได้ดาเนินการอยูแ่ ล้ว
ประกอบการที่ สนใจหรื อเห็ นความสาคัญในการช่ วย
พัฒ นานักศึ กษา และติ ดตามว่านักศึ กษาได้อะไรจาก
การฝึ กงาน นักศึ กษายังขาดความรู ้ และทักษะในด้าน
ใดบ้าง เพื่อจะได้เพิ่มเติมในชั้นปี ที่ 4
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คาชี้แจงและการดาเนินการ
5. การท าโครงงานวิจัย ของนักศึ ก ษา (research project) 5. หลักสู ต รเห็ น ด้วยกับ ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ควรเป็ นโจทย์วิจัย ที่ เป็ นปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง โดยให้
และมี แผนที่ จะประสานงานขอโจทย์วิจัยจากสถาน
นักศึ กษาเก็บข้อมูลจริ งจากสถานประกอบการ ซึ่ งอาจ
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
เป็ น SMEs เพื่อนาผลการวิจยั ไปช่วยแก้ปัญหาได้จริ ง
6. รายวิ ช าที่ เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จของภาคใต้ เช่ น ประมง 6. หลักสู ตรเห็นด้วยและได้ดาเนินการอยูแ่ ล้ว
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ควรมี การพานักศึ กษาไปดู งาน
จากสถานที่ จริ ง เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาเข้า ใจและสามารถ
วิเคราะห์ ต ้น ทุ น การผลิ ต สถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ
สิ นค้าเกษตรได้ท้ งั ระบบตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า ปลายน้ า
7. รายวิชา futures market มี ความสาคัญมาก และจะเป็ น 7. หลักสู ตรได้กาหนดไว้เป็ นรายวิชาชีพเลือกแล้ว
ประโยชน์สาหรับนักศึกษา
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ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้ นคว้ าวิจยั หรื อการแต่ งตารา
ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2558
1. ภาระงานสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เฉิดโฉม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-324 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุ รกิจเกษตร
877-328 ธนกิจเกษตร
877-341 ตลาดล่วงหน้า
877-351 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
350 ชัว่ โมง

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
Somboonsuke, B., Wetavaprasit, P., Chernchom, P. and Pacheerat, K. 2011. Diversification of
Smallholding Rubber Agroforestry System (SRAS) Thailand. Contemporary Ob/Gyn 56(12):
327-339.
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปริ ญญา เฉิ ดโฉม, กนกพร ภาคีฉาย, อุไรวรรณ อินทศร และปราโมทย์ เพชรศรี . 2554. รายงานวิจยั ฉบับ
สมบู รณ์ เรื่ องความต้องการบริ โภคเนื้ อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลา และสตูล) สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
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ปริ ญ ญา เฉิ ดโฉม, กนกพร ภาคี ฉ าย, อุ ไรวรรณ อิน ทศร และบัญ ชา สัจจาพันธ์ . 2556. รายงานวิจยั ฉบับ
สมบู รณ์ เรื่ อ งความเป็ นไปได้ใ นการลงทุ น เลี้ ย งแพะเชิ ง พาณิ ช ย์ใ นพื้ น ที่ จงั หวัดชายแดนใต้ข อง
ประเทศไทย. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1) เรื่ อ งความต้อ งการบริ โ ภคเนื้ อ แพะและแกะใน 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (ปั ต ตานี ยะลา
นราธิ วาส สงขลา และสตูล)เป็ นหัวหน้าโครงการระยะเวลาดาเนิ นการ พ.ย. 2553 - ต.ค.2554
แหล่งทุน เงินจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ปี 2553จานวน 390,000บาท
2) เรื่ องความเป็ นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิ งพาณิ ชย์ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ของประเทศ
ไทย เป็ นหัวหน้าโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2554 – มีนาคม 2555 ทุนอุดหนุนการ
วิจยั แบบมุ่งเป้ าฮาลาล ประจาปี งบประมาณ 2554 จากสถาบันฮาลาล จานวน 297,980 บาท
3.2 ทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
โครงการวิจยั เรื่ อง “แบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: Songkhla
economic model for sustainable development ” (อยูร่ ะหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
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2. ภาระงานสอนของ ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
Longpichai, O., Perret, S.R. & Shivakoti, G.P . 2012. The role of livelihood capitals in shaping farming
strategies and outcomes of smallholder rubber producers in southern Thailand: efficiency
analysis. Outlook on Agriculture, 41(2), (117-124).
Longpichai, O. 2012. Concept of sustainable agriculture and its link to agroforestry system. KKU Research
Journal of Humanities and Social Sciences. 2(1), (312-336).
Longpichai, O. 2013. Determinants of adoption of crop diversification by smallholder rubber producer in
southern Thailand: Implication on natural resource conservation. Kasetsart Journal Social
Sciences. 34(2), (370-382).
กนกพร ภาคีฉาย, บัญชา สมบูรณ์สุข และอรอนงค์ ลองพิชยั . 2556. การใช้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ มสวน
ยางพาราขนาดเล็ ก ระหว่า งเขตนิ เวศยางพารา. Kasetsart Journal Social Sciences. 34(2), (195209).
2. หนังสื อ ตารา
-------
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3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการจัดการของแรงงานในระบบการทาฟาร์ มสวนยางพาราขนาดเล็กใน
จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดาเนิ นงาน พ.ศ.2552- พ.ศ.2553 เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั แหล่ งทุ น งบประมาณการวิจยั
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
โครงการวิจยั เรื่ อง “แบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: Songkhla
economic model for sustainable development ” (อยูร่ ะหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
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3. ภาระงานสอนของ อาจารย์ พลากร สั ตย์ซื่อ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
877-211 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กษตร
877-212 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กษตร
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
350 ชัว่ โมง

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
Phitthayaphinant, P. and Satsue, P. 2013. Assessing economic efficiency of oil plam production, krabi
province. An International Journal of Agricultural Technology. 9(7): 1677-1690
ปุ ร วิช ญ์ พิ ท ยาภิ นั น ท์ , บัญ ชา สมบู ร ณ์ สุ ข , ธี ร ะ เอกสมทราเมษฐ์ และพลากร สั ต ย์ซื่ อ . 2556. ปั จ จัย
กาหนดการตัดสิ นใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.
วารสารวิจยั มข. 13: 1-13
พลากร สัตย์ซื่ อ และพิสุ ทธิ์ กุลธนวิท ย์.2554. การทดสอบทฤษฎี ความเท่ าเที ยมกันของอานาจซื้ อด้วยการ
วิเคราะห์ ก ารเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง กรณี ศึ ก ษาอัตราแลกเปลี่ ย นที่ แ ท้จริ งของไทย. วารสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 29(4): 38-88
2. หนังสื อ ตารา
-------

3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
-------

3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
โครงการวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา” ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ปี พ.ศ. 2556
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4. ภาระงานสอนของ อาจารย์ อริศรา ร่ มเย็น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศเกษตร
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสิ นค้าเกษตร
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวิตชุมชนเกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
50 ชัว่ โมง

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
อริ ศรา ร่ มเย็น, เสาวลักษณ์ รุ่ งตะวันเรื องศรี และสุ เมธ ไชยประพัทธ์.2551. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมในการนาซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝั งกลบแบบถู กหลักสุ ขาภิบาล มาผลิ ตเป็ นพลังงาน
มูลฝอยในพื้นที่จงั หวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง.วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ .26 (4):91-118.
2. หนังสื อ ตารา
1) ศิริรัก ษ์ จวงทอง, สุ ระพรรณ์ จุลสุ วรรณ์ , ชู ตา ประโมจนี , ประภาพร แสงทอง, จตุ รภัท ร
จัน ทร์ ทิ ตย์, พิ ม ใจ พรหมสุ วรรณ และอริ ศ รา ร่ ม เย็น . 2552. เอกสารประกอบการสอนวิช า
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ.พิมพ์ครั้งที่1. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.
2) จตุรภัทร จันทร์ ทิตย์, พิมใจ พรหมสุ วรรณ และอริ ศรา ร่ มเย็น. 2554. ตลาดและเครื่ องมือทาง
การเงิน (Markets and Financial Instruments) พิมพ์ครั้งที่1. กรุ งเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1) การประเมิ นมู ลค่าทางเศรษฐกิ จตลาดน้ ากรณี ศึกษาตลาดน้ าคลองแหอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโครงการวิจยั และพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิ ตศึ กษา
(ABC-PUS/MAG) ประจาปี 2552สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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2) การประเมิ นศักยภาพและมู ล ค่าทางเศรษฐกิ จของเส้ นทางท่องเที่ ยวทะเลสาบสงขลา
กรณี ศึ ก ษาเรื อ ประมงพื้ น บ้า นเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วส านั ก วิ จ ัย และพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
ประจาปี 2553
3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
โครงการวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ปี พ.ศ. 2556
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5.

ภาระงานสอนของ อาจารย์ ไชยยะ คงมณี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-349 การจัดการธุ รกิจเกษตร
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
877-455 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวิตชุมชนเกษตร
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
879-423 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
50 ชัว่ โมง
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ในวารสาร
Kanokporn P., Somboonsuke B., Kongmanee, C.2010. Production and Marketing Para Rubber in
North Region of Thailand: Case Study in Chiang Mai, Chiang Rai and Phayoa Province,
KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, 31(2), 206 – 219
Sombonnkuse B, Wettayaprasit P, Kongmanee C, Pacheerat K, Chambon, B. 2012. Rubber Tapping
System and Tapping Labor Management of Rubber Farmers Households: Comparison
among Rubber Ecozones in Songkhla Province, KASETSART JOURNAL: SOCIAL
SCIENCES, 33(1), 92 - 105
2. หนังสื อ ตารา
-----3. งานวิจัย
3.1 งานวิจัยทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
Somboonsuke B., Kongmanee C., Kanokporn, P. 2010. Effecting of the tapping system
impressments in rubber on socio-economics of farmers. Faculty of Natural Resources. Prince
of Songkla University
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3.2 งานวิจัยทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการ
โครงการวิจยั เรื่ อง “แบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: Songkhla
economic model for sustainable development ” (อยูร่ ะหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)

ภาคผนวก ช
แบบฟอร์ มแสดงร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของแต่ ละรายวิชาในหลักสู ตรทีส่ ะท้ อน Active Learning

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป:
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
877-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร1
640-101 สุขภาวะกายและจิต
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
895-132 ทักษะการสื่ อสาร
895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์และ
การปกครอง
895-111 มนุษย์กบั สังคม

รวม
ร้ อย
ละ

1(0-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

4
30
30
30
45

26.7
50
70
70
70

33.3
5
5
10

50
5
10

20.0
10
10
5

20.0
15
10
5

-

-

100
100
100
100

3(3-0-6)

45

60

10

-

20

10

-

-

100
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ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้ น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจั
ด
การ
ฐาน
คิด
ชั่วโมง ร้ อยละ ค้ นคว้ าในชั้น
ร้ อยละ
เรี
ย
นรู
้
เรียน
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

สุนทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
ความคิดและการสื่ อสาร
ประชากรศาสตร์
จิตวิทยาทัว่ ไป
การคิดและการใช้เหตุผล
ปั ญหาสังคม
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ความเป็ นเมืองและการย้ายถิ่น
จิตวิทยาองค์การ
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นภาคใต้
อาเซียนศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม
ร้ อย
ละ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40

156

895-135
895-136
895-202
895-203
895-208
895-212
895-213
895-216
895-301
895-326
001-101

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
30
70
10
15
5
45
65
10
10
15
45
60
10
10
10
10
45
80
10
5
5
45
80
5
5
5
5
45
80
10
5
5
45
65
10
15
10
45
65
10
15
10
45
60
10
5
15
10
45
70
5
15
10
30
66.67
10
10
20
-

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

3(2-2-5)

30

70

15

-

-

-

890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

45

70

-

-

-

15

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

45

74

6

-

-

-

role play +
persentation
(12 ชม.)
(outside
class)
External
(12 ชม.)
Reading
(outside
class)
Role play
12 ชม.

15

100

15

100

20

100
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป: กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ

รวม
ร้ อย
ละ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

3(2-2-5)

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3(3-0-6)

890-233 ภาษาอังกฤษทางเกษตร
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

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

รวม
ร้ อย
ละ

100

100

100
100
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890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและ
พูดภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
Presentation
6 ชม.
45
55
20
15
ค้นคว้าข้อมูล
10
และนาเสนอ
(9 ชม.)
45
70
group work
30
กับ
discussion
45
70
30
45
60
5
5
10
20
-

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

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

45
42

50
41.2

33.3
18.8

10

20

16.7
10

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

45
45
15
45
42
45

70
70
33.33
70
70
41.2
33.3

5
5
10
10
18.8
21.7

10
10
10

22.22
5
20
15

25
25
44.45
5
20
10
20

-

-

-

100
100

-

100
100
100
100
100
100
100
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป:
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาแกน
322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสถิติ
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
510-111 หลักการกสิ กรรม
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์

รวม
ร้ อย
ละ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

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

รวม
ร้ อย
ละ

100
30

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

33
33
33
33
30

73.3
73.3
73.3
73.3
66.7

13.3
13.3
13.3
13.3
6.7

-

6.7
6.7
6.7
6.7
13.3

6.7
6.7
6.7
6.7
13.3

-

-

100
100
100
100
100

3(3-0-6)

30

66.7

6.7

-

13.3

13.3

-

-

100

2(2-0-4)

30

66.7

15.6

-

8.9

8.9

-

-

100
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530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค1
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
877-214 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2
877-215 คณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-317 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
30
33.3
28/7
19
19
21
70
10
10
10
-

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

30
30
30
27

66.7
66.7
66.7
60.0

6.7
6.7
6.7
6.7

-

13.3
13.3
13.3
20.0

13.3
13.3
13.3
13.3

-

-

100
100
100
100

3(3-0-6)

33

73.3

13.3

-

6.7

6.7

-

-

100

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

30
33
30
27
30

66.7
73.3
66.7
60.0
66.7

6.7
13.3
6.7
6.7
15.6

13.3
-

13.3
6.7
13.3
8.9
8.9

13.3
6.7
13.3
11.1
8.9

-

-

100
100
100
100
100
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพบังคับ
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
877-323 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
877-324 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
877-327 เศรษฐศาสตร์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
877-328 ธนกิจเกษตร
877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน

รวม
ร้ อย
ละ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)

รวม
ร้ อย
ละ

100
100
100

¤
3(2-2-5)

24

53.3

15.6

-

8.9

8.9

ลงพื้นที่

13.3

100

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

33
30
24
24
30
30

73.3
66.7
53.3
53.3
66.7
66.7

13.3
6.7
15.6
15.6
15.6
15.6

-

6.7
13.3
8.9
8.9
8.9
8.9

6.7
13.3
8.9
8.9
8.9
8.9

ลงพื้นที่
ลงพื้นที่
-

0.0
0.0
13.3
13.3
0.0
0.0

100
100
100
100
100
100
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877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้
877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
877-343 การตลาดปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-445 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
877-447 นโยบายเกษตร

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
30
66.7
15.6
8.9
8.9
0.0
6
40.0
20.0
20.0
20.0
0.0
6
13.3
13.3
55.6
8.9
8.9
0.0

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

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

30
30
27
30
27
30

66.7
66.7
60.0
66.7
60.0
66.7

6.7
6.7
15.6
6.7
6.7
15.6

15.6
-

13.3
13.3
8.9
13.3
8.9
8.9

13.3
13.3
8.9
13.3
8.9
8.9

ลงพื้นที่
-

6.7
-

100
100
100
100
100
100

3(3-0-6)

30

66.7

6.7

-

13.3

13.3

-

-

100

3(3-0-6)

30

66.7

15.6

-

8.9

8.9

-

-

100
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หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร
877-350 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารเกษตร
877-351 ตลาดล่วงหน้า
877-452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
877-453 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร
877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับ
สิ นค้าเกษตร
877-455 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานทางการเกษตร
877-456 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทาง
ธุรกิจเกษตร

รวม
ร้ อย
ละ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

3(2-2-5)

รวม
ร้ อย
ละ

100
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877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร
877-360 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
877-461 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ า
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่ าไม้
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขา
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
877-365 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
30
66.7
6.7
13.3
13.3
-

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

33
24
33
33
33

73.3
53.3
73.3
73.3
73.3

13.3
15.6
13.3
13.3
13.3

-

6.7
8.9
6.7
6.7
6.7

6.7
8.9
6.7
6.7
6.7

ลงพื้นที่
-

13.3
-

100
100
100
100
100

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

30
30
30

66.7
66.7
66.7

6.7
6.7
6.7

-

6.7
13.3
6.7

6.7
13.3
6.7

ลงพื้นที่
ลงพื้นที่

13.3
13.3

100
100
100

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

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

รวม
ร้ อย
ละ

100
100
100

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

30
30

66.7
66.7

6.7
6.7

-

13.3
13.3

13.3
13.3

-

-

100
100

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30
45
45

70
70
70
70

10
5
5
15

5
10
5

10
10
5
5

10
10
10
5

-

-

100
100
100
100

30

70

5

5

10

10

-

-

100
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877-368 การเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
877-470 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท
และการวางแผน
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
877-472 การจัดการการคลังท้องถิ่น
หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขา
460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
460-302 เทคโนลีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
473-202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก
477-406 นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ
และการประยุกต์ใช้

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
30
66.7
6.7
6.7
6.7
ลงพื้นที่
13.3
30
66.7
6.7
6.7
6.7
ลงพื้นที่
13.3
30
66.7
6.7
6.7
6.7
ลงพื้นที่
13.3

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

รวม
ร้ อย
ละ

100

30

4.7

5.3

30

12.5
10

12.5
10

ลงพื้นที่
ลงพื้นที่

75
40

100
100

30
24
30
30
30
27
24

66.7
53.3
66.7
66.7
66.7
60.0
53.3

6.7
15.6
6.7
6.7
6.7
6.7
15.6

13.3
-

13.3
8.9
13.3
13.3
13.3
8.9
8.9

13.3
8.9
13.3
13.3
13.3
11.1
8.9

ลงพื้นที่
ลงพื้นที่

13.3
13.3

100
100
100
100
100
100
100
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หมวดวิชาฝึ กงาน
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชนเกษตร
50 ชัว่ โมง
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ชัว่ โมง
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27)
รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่นใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
879-231 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
879-312 การตลาดสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
879-313 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่
3(3-0-6)
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3(3-0-6)
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
3(3-0-6)

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
12.5
25
12.5
12.5
ลงพื้นที่
50

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

หมายเหตุ

เศรษฐกิจปศุสตั ว์
เศรษฐกิจการประมง
การเงินภาคเกษตร
การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
การประกอบการในธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน

รายวิชาต้ องจัดการสอนแบบ active learning ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ของจานวนชั่วโมงตามหน่ วยกิต และ
หลักสู ตรต้ องจัดการสอนแบบ active learning ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 ของรายวิชาในหลักสู ตร

รวม
ร้ อย
ละ

100
100
100
100
100
100
100

167

879-416
879-417
879-418
879-422
879-423
879-424
879-425

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบรรยาย และแบบ Active Learning
ร้ อยละของการสอน
ร้ อยละของการจัดการเรียนรู้ แบบต่ างๆ
แบบบรรยายของ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบอื่นๆ
ประกอบการ
แบบใช้
แบบเน้
น
หน่ วยกิต
จัดการเรียนรู้
แบบ
ปัญหา
ทักษะ
ระบุ
ระบุ
การอภิปราย โครงงาน เป็ น กระบวนการ
จานวน ระบุ
ระบุ
การจัดการ
ค้
น
คว้
า
ในชั
้
น
ฐาน
คิ
ด
ชั่วโมง ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย
3(3-0-6)
24
53.3
15.6
8.9
8.9
ลงพื้นที่
13.3
3(3-0-6)
33
73.3
13.3
6.7
6.7
3(3-0-6)
30
66.7
6.7
13.3
13.3
3(3-0-6)
30
66.7
6.7
13.3
13.3
3(3-0-6)
30
66.7
6.7
13.3
13.3
3(3-0-6)
30
66.7
6.7
13.3
13.3
3(3-0-6)
30
66.7
6.7
13.3
13.3
-
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ภาคผนวก ซ
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตร

169

