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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
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   1 ปริญญา 
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   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   
    เร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534   
  การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  
  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
    ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 24(2/2562)  
  เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562  
    ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 407(3/2562) 
  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 
     เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการ วเิคราะห์ วางแผน ตดัสินใจ และสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์และการจดัการ เพื่อประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จไดใ้นหลากหลายองคก์รทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
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 8.1 อาชีพอสิระ 
  บณัฑิตสามารถเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ทั้งดา้นการผลิต 
การแปรรูป การขนส่งและการเก็บรักษา การตลาด คา้ส่งคา้ปลีก น าเขา้ ส่งออก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถ
เป็นนกัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชน    
 8.2 หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ 
  บณัฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นนกัวิชาการ/ นกัวิเคราะห์/ ผูป้ฏิบติังาน ในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น 
เศรษฐกร เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ
เกษตร เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูล นกัสถิติเศรษฐสังคม เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน   เป็นตน้ ในหน่วยงานท่ี
หลากหลาย เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย ์การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย เป็นตน้ 
 8.3 บริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน 
  บณัฑิตสามารถประกอบอาชีพในบริษทัเอกชนและสถาบนัการเงิน โดยสามารถปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทัว่ไป การจดัการธุรกิจเกษตรและธุรกิจฟาร์ม การตลาดสินคา้เกษตร        
โลจิสติกส์ คา้ส่งคา้ปลีก การจดัหาสินคา้เกษตรและอาหาร การวิเคราะห์สินเช่ือ และท่ีปรึกษาทางการเงิน
และการลงทุน เป็นตน้ ในบริษทัและหรือสถาบนัการเงิน เช่น  เครือเจริญโภค-ภณัฑ์ เครือเบทาโกร บริษทั 
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั เครือบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป บริษทั ศรีตรัง แอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) บริษทั 
เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ  ากดั บริษทั ไทยบริดจสโตน จ ากดั   บริษทั ยูนิวานิชน ้ ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั วงศบ์ณัฑิต จ ากดั เป็นตน้ และธนาคารพาณิชย ์ต่าง ๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ ธนาคารกรุงเทพฯ 
เป็นตน้ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ- สกุล 

 
ระดับการศึกษาที่

จบ 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1. 3-9098-00167-94-0 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ พรหมมี 
 

Ph.D. 
 

Agribusiness 
Management 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2560 
 

    วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2543 

    วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2539 

2. 5-9010-00044-54-1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั 
 

Ph.D. 
 

Agricultural Systems 
& Engineering  

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2555 
 

    วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547 

    วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545 

3.   3-8009-00869-09-4            อาจารย ์ นางสาวอริศรา ร่มเยน็  
เณรานนท ์

Ph.D. Economic Chiang Mai University 2562 

    M.Sc.  International 
Economics and Finance  

Newcastle University, 
UK, 

2556 

    วท.ม.  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ,   ม.สงขลานครินทร์ 2550 
    วท.บ.  เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์, 2546 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ- สกุล 

 
ระดับการศึกษาที่

จบ 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

4. BF 0165652     อาจารย ์ Ferdoushi Ahmed Ph.D Environment and 
Development 

Universiti Kebandsaan 
Malaysia, Malaysia 

2554 

   
 

M.Sc. Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2544 

   
 

B.Sc. Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2543 

5. 1-5299-00378-21-4 อาจารย ์ นายเฉลิม  ใจตั้ง ศ.ม. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2557 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 2555 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
  การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส าหรับรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ  และรายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ  เป็นการจดัการเรียน
การสอนจากสถานท่ีจริง โดยร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ และรัฐวสิาหกิจ เช่น หอการคา้จงัหวดั
สงขลา บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) บริษทั แมนเอโฟรสเซน ฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัในเครือ APK Group 
วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิโครงการหลวง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 
 

11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
  นับตั้งแต่ปี 2557 บริบทโลกและภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงด้วยอตัราเร่งสูง   มีความ
ซับซ้อนและก าลงัก่อรูปกระบวนทศัน์ใหม่ ซ่ึงไดส้ร้างผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาส อุปสรรค ความทา้ทาย 
ความเส่ียง และยากต่อการคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาประเทศในทุกมิติ เช่น การกา้วกระโดด
ทางเทคโนโลย ีการยา้ยศูนยก์ลางเศรษฐกิจโลก ภูมิการเมืองโลกใหม่  การเติบโตของประชากรโลก การเขา้สู่
สังคมสูงวยั กระบวนทศัน์ดิจิทลัของสังคม การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ SDGs การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ระเบียบโลกใหม่ เป็นตน้ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีก าหนดความเป็นปกติใหม่และมีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางการ
พฒันาประเทศ ดงัปรากฎเป็นปัจจยัเชิงกลยทุธ์ภายนอกท่ีใชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ธนาคารโลกรายงานว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2593 จะมีอตัราการขยายตวัอยู่ในระดบัร้อยละ 2 ถึง  
ร้อยละ 3 เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ และกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาท่ีมี
สัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์รวมของโลก ส่งผลให้เกิดการยา้ยศูนยก์ลางของเศรษฐกิจโลก
ไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ (จีน อินเดีย เม็กซิโก บราซิล รัสเซีย และกลุ่มอาเซียน) ท่ีมีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกมากข้ึนจากจ านวนประชากร เงินทุน เทคโนโลยี และสัดส่วน GDP ของโลก ส่งผล
ต่อโครงสร้างภูมิเศรษฐกิจโลกใหม่ รูปแบบการคา้โลกท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปสู่การคา้เสรีเฉพาะกลุ่ม
มากข้ึน และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหลากหลายข้ึน ในขณะท่ีประชากรโลกเพิ่มข้ึนเป็นกวา่ 8.5 พนัลา้น
คน ในปี 2573 และเพิ่มข้ึนเป็น 9.7 พนัล้านคน ในปี 2593 และจะเพิ่มข้ึนเป็น 11.2 ล้านคน ในปี 2643 
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนประกอบกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ส าหรับกา้วกระโดดทางเทคโนโลยไีม่วา่จะเป็นอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง
ทุกอย่าง (Internet of Things) Big data Block chain เทคโนโลยีคลาวด์ หุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า พนัธุกรรม
สมยัใหม่ เทคโนโลยีวสัดุขั้นสูง พลงังานทดแทน เป็นตน้ ไดส้ร้างคล่ืนการพฒันาใหม่ท่ีพร้อมท าลายระบบ
การผลิต ห่วงโซ่คุณค่า และการบริโภคแบบดั้ งเดิมลงส้ินถ้าไม่ปรับตวัอย่างรู้เท่าทนั ทั้ งยงัส่งเสริมการ
เช่ือมโยงอย่างไร้พรมแดนแห่งรัฐ เปล่ียนกระบวนทศัน์ผูบ้ริโภคสู่วิถีดิจิทลั และเป็นโอกาสในการพฒันา
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ประเทศ ประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ จึงสามารถท าให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้อย่าง
เขม้แขง็ กา้วกระโดด และย ัง่ยนืได ้  
  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ยงัไดก่้อรูปแนวคิดการพฒันาท่ีให้ความส าคญักบัความย ัง่ยืน 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ กลายเป็นแรงกดดนัท่ีท า
ให้ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัปรากฏ
แรงกระเพื่อมจากการเติบโตของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy ) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ท่ีมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ผ่านการวิจยัพฒันา
และนวตักรรม ใชท้รัพยากรฐานชีวภาพ และภาคเกษตรพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง ในขณะท่ี
ต้องรักษาฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
  ความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ดงักล่าวขา้งตน้ก่อให้เกิดความทา้ทายและเป็นแรงกดดนัท่ีมีพลวตั
สูงต่อการพฒันาภาคใต ้ซ่ึงมีโครงสร้างเศรษฐกิจฐานเกษตร ในขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมี
รายไดจ้ากภาคนอกเกษตรเป็นส าคญั ท่ีผา่นมาอตัราการเติบโตเฉล่ียของเศรษฐกิจภาคใตต้  ่ากวา่ของประเทศ 
มีความผนัผวนตามทิศทางราคาพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั) ในตลาดโลก และการขยายตวัของภาค
การท่องเท่ียว อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจฐานเกษตรและความหลากหลายเชิงนิเวศของภาคใต ้คือโอกาสและจุด
แข็งเชิงกลยุทธ์ของการเปล่ียนรูปไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจชีวภาพ ดงันั้นเพื่อเตรียมความ
พร้อม ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และสร้างสมดุลการพฒันา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 ไดว้างเป้าหมายการพฒันาภาคใตเ้ป็นการพฒันาท่ีมีฐานการสร้างรายไดห้ลากหลายโดย
เน้นเสริมสร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศกัยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า การเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนหลากมิติของปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ยงัส่งผลกระทบต่อทุกระดบัจากตวั
เกษตรกรเอง ชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นหัวจกัรขบัเคล่ือน
การพฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 
12.   ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร  
  การเปล่ียนแปลงปัจจยัเชิงกลยุทธ์ทั้งในบริบทเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในระดับประเทศและสากลดังกล่าวข้างต้น เ ป็นเหตุผลส าคัญท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จึงตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรทั้งในเชิงโครงสร้างเน้ือหาและกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และเท่าทนัต่อการรับมือ (Coping) กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ือง และตอบโจทยเ์ป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
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 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภาคใตไ้ดใ้ห้การสนบัสนุนภารกิจ
ดา้นการเรียนการสอนของภาค/สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยั โดยเน้นการจดัท าหลกัสูตรให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการและนวตักรรม ทนัสมยั และมี
เอกลกัษณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของภาคใตท่ี้มีโครงสร้างเศรษฐกิจเขม้แข็งในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และธุรกิจเกษตร 

 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ มีความสัมพนัธ์
กบัหลกัสูตรอ่ืน ดงัน้ี 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ         

ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  1) คณะวทิยาศาสตร์  จ  านวน  1  รายวชิา คือ   
   322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 
    Fundamental Mathematics I 
  2) คณะวทิยาการจัดการ  จ  านวน  8  รายวชิา คือ 
   460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Principles of Business Management 
   461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
    Principles of Accounting 
   472-113  ดาบสองคม*  2((2)-0-4) 
              Black and White 
   472-114  กบนอกกะลา*  2((2)-0-4) 
              Creative Thinking 
   472-115  ฉนัตอ้งรอด* 2((2)-0-4)  
              Survival 101         
   472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2) 
             Local Arts and Fabric 
   472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* 1((1)-0-2) 
    Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
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   472-118  เงินในกระเป๋า*   2((2)-0-4)  
    Pocket Money 
         * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  3) คณะแพทยศาสตร์  จ  านวน  1  รายวชิา คือ 
   388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
    Health for All 
  4) คณะนิติศาสตร์  จ  านวน  1  รายวชิา คือ 
   874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
    Law of Economic Activities 
  5) คณะศิลปศาสตร์ จ  านวน 71 รายวชิา คือ 
   890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
     Essential English 
   890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
     Everyday English  
   890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
    English on the Go 
   890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
             English in the Digital World 
   890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
              English for Academic Success 
   890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
    Improving English Writing Skills 
   890-011 อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4) 
    Reading All Around 
   890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)  
    Strategic Reading for Greater Comprehension 
   890-013      อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 2((2)-0-4)  
    Better Academic Texts Readers 
   890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
    English Pronunciation through Songs 
   890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4) 
    English Grammar for Real Life Communication  
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   890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)  
    English Conversation 
   890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
    From Listening to Speaking English 
   890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
    Presentations and Public Speaking in English 
   890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 2((2)-0-4) 
    Learning English Through Cultures 
   890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
    Creating English Short Films 
   890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
    Study Skills in English for Higher Studies 
   890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
    Reading to Write in English 
   890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
            English Communication for Business 
   890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4)        
    English in the Workplace  
   890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)  
              English for Travelers 
   890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
    English for New Generations of Consumers and  Entrepreneurs 
   890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
            Writing for Job Application 
   890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
            English for Job Interview 
   890-050  แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
            Google Translate Me 
   890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
            English Twenty-Four/Seven 
   890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
           English for Digital Literacy 
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   890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4)   
            Winning English Test for Employment 
   890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)   
            Winning English Test for Higher Studies 
   891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
              Basic Japanese 
   891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in Daily Life 
   891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
            Japanese Conversation in the Workplace 
   891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4) 
              Basic Chinese 
   891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in Daily Life 
   891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
            Chinese Conversation in the Workplace 
   891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
            Basic Malay 
   891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
            Malay Conversation in Daily Life    
   891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
            Malay Conversation for Tourism      
   891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
            Standard Malay for Veterinary Students 
   891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
            Malay Dialect for Veterinary Students 
   891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
            Basic Korean 
   891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
            Korean Conversation in Daily Life 
   891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
            Korean Conversation in the Workplace 
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   891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
            Basic German 
   895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) 
             Thinking and Predictable Behavior 
   895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) 
    Cultivating Happiness through Positivity 
   895-012  การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
              Positive Thinking 
   895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
             Thai Khim 
   895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2) 
             Singing, Playing, Dancing 
   895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
              Rhythm and Song 
   895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 
              Guitar 
   895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
             Ukulele 
   895-025  ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
             Harmonica 
   895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2) 
              Drama and Self-reflection 
   895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
              Appreciation in Thai Language 
   895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
              Creative Drawing 
   895-030  วา่ยน ้า 1((1)-0-2) 
             Swimming 
   895-031  เทนนิส 1((1)-0-2) 
              Tennis 
   895-032  บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
             Basketball 
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   895-033  กรีฑา  1((1)-0-2) 
             Track and Field 
   895-034  ลีลาศ  1((1)-0-2) 
             Social Dance 
   895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
              Petanque 
   895-036  ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
              Camping 
   895-037  แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
              Badminton 
   895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
              Table Tennis 
   895-039  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
              Exercise for Health 
   895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)  
    Art of communication in Thai language in the 21st century 
   895-043 การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4) 
              Thai Usage 
   895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
            Contemporary Thai Language 
   895-045  ทกัษะการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
    Communication Skills 
   895-046  ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
            Thoughts and Communication 
  6) สถาบันสันติศึกษา  จ  านวน  1  รายวชิา คือ 
   950-102  ชีวติท่ีดี    3((3)-0-6)  
     Happy and Peaceful Life 
  7) คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม  จ  านวน  1  รายวชิา คือ 
   820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4) 
             Save Earth Save Us 
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  8) คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ  านวน  2  รายวชิา คือ 
   200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
              Modern Life for Green Love 
   200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั   2((2)-0-4)  
             Internet of Thing for Digital life 
  9) วทิยาลยันานาชาติ  จ  านวน  3  รายวชิา คือ 
   142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
    Creative Problem Solving 
   142-129  คิดไปขา้งหนา้*  2((2)-0-4) 
    Organic Thinking 
   142-225  ปัจจยัท่ี 5*    2((2)-0-4) 
              The 5th need 
   * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  10) ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  จ านวน  1  รายวชิา คือ 
   061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
               Aesthetics of Thai Dance            
  11) โครงการจัดตั้งส านักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ จ านวน  2  รายวชิา คือ 
   001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
              The King’s Philosophy and Sustainable Development 
   001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
      Idea to Entrepreneurship 
 
 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
   เป็นรายวชิาเลือกทีเ่ปิดส าหรับนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัเลือกเรียน  จ  านวน  13 รายวชิา 
คือ 
  879-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
   Introduction to Agricultural Economics 
  879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 3((2)-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
  879-312 การตลาดสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
   Agricultural Marketing  
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  879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
   Modern Farm Management  
  879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((3)-0-6) 
   Agribusiness and Management  
  879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3((3)-0-6) 
   Thai and ASEAN Agricultural Economy 
  879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
   Economy of Industrial Crops  
  879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว ์ 3((3)-0-6) 
   Livestock Economy 
  879-417 เศรษฐกิจการประมง 3((3)-0-6) 
   Fishery Economy 
  879-418 การเงินภาคเกษตร 3((3)-0-6) 
   Agricultural Finances 
  879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
   Agricultural Marketing Management 
  879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
   Strategic Management in Agriculture 
  879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
   Entrepreneurship in Agribusiness 
 13.3 การบริหารจัดการ    
  1) คณะมีเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งนกัวิชาการอุดมศึกษาท าหน้าท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการ
สอน และการประเมินผล 

  2) คณะมอบหมายให้คณะกรรมการหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายรายวชิา 

  3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และความคาดหวัง
ของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

 1.1 ปรัชญา 
  หลกัสูตรมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจเกษตร 
ในการท าความเขา้ใจปัญหาระดบัมหภาคและสามารถวิเคราะห์ปัญหาระดบัจุลภาค  เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของภาคใต้ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซียนและโลก สามารถ
ปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ
เกษตรและพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้ประเทศ และอาเซียน นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ
ของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   มีทกัษะด้านภาษาองักฤษ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เท่าทนัเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัเทคโนโลยี มีทกัษะการท างานเป็นทีม ให้ความส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม โดย
ใชก้ระบวนการจดักิจกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ท่ีหลากหลาย เนน้การใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)   การเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม (Service Learning)  กิจกรรมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน การจดัการศึกษา
ของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการจึงเป็นการจดัการท่ี
มุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome Based Education) โดยการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่ง
พฒันาคนใหเ้ป็นก าลงัหลกัของสังคม  
 1.2 ความส าคัญ  
  เน่ืองจากภาคเกษตรเป็นรากฐานส าคญัของเศรษฐกิจไทย และเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 
ส าหรับภาคใต ้ภาคเกษตรมีสัดส่วนในผลิตภณัฑม์วลรวมรายภาคสูงสุดเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืน ในปี 2559 ภาค
เกษตรมีสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม คิดเป็น ร้อยละ 23.4 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคใต ้โดยมีสินคา้
เกษตรท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ ยางพารา อาหารทะเล และปาล์มน ้ ามนั  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองทั้งตน้น ้ า 
กลางน ้ า และปลายน ้ า และส่งผลต่อการจา้งงานและสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนจ านวนมาก  แต่ปัจจุบนั
อุตสาหกรรมและธุรกิจสินคา้เกษตรดงักล่าว   มีการแข่งขนัสูงมาก และมีความทา้ทายหลายดา้น  การจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ซ่ึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะในการจดัการธุรกิจ
เกษตร  ดงันั้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว หลกัสูตรจึงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่าเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้    
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 1.3 วตัถุประสงค์  
  1)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ

การจดัการ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้
  2)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร

ตลอดโซ่คุณค่า 
  3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร

และธุรกิจเกษตร 
  4) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการบริหารจดัการ 
  5)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารไดอ้ย่าง

เขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้
รูปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

  6) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 

 1.4  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทกัษะทัว่ไป 

(Generic Skill) 
ทกัษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

PLO1   สามารถประยุ กต์ ใ ช้ค ว าม รู้ท า ง เศรษฐศาสต ร์  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้

  

PLO2   สามารถปฏิบติังานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

  

PLO3   มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

  

PLO4   มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการบริหารจดัการ   
PLO5   มีความเป็นผู ้น า ผู ้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ

สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้ง
การน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถ
เลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้อย่าง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

  

PLO6   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง   
      มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการวดัผล   ท าทุกภาค
การศึกษา 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานของมหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ประชุม/สมัมนาผูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

3. ติดตามความกา้วหนา้ของ         
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. รายงานการประเมินหลกัสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. รายงานผลการประชุมสมัมนา 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็น Active Learning  
และ Work Integrated Learning 
(WIL) 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ WIL  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การจดัการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายระหวา่งอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ  

3. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถน าทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  

4.  ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ WIL 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการ
เรียน การสอนแบบ Active 
Learning และ Work Integrated 
Learning (WIL) 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  และ WIL 

4.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ  
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ WIL 

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียน การสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน
จาก Best Practice การเรียน      
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียนใน

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
แผน   การจดัท ารายละเอียดของ
รายวชิา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

5.  จ านวนรายวชิาท่ีก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

6.  จ านวนรายวชิาท่ีใชก้ารประเมิน  
ผลท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 

7.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
     สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4.  ปรับปรุงวธีิการวดัและ            

การประเมินผล 
1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบั

วธีิการวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจดัข้ึนและสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ท่ีก าหนด
ไว ้

2. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
ประเมินขอ้สอบในทุกรายวชิา  

3. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินแต่ละรายวชิาท่ีชดัเจน
และผา่นความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม   
การเพ่ิมพนูทกัษะในการวดัและ
ประเมินผล 

3. รายงานการประเมินขอ้สอบ 
4. เกณฑก์ารวดัและประเมินผลใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น rubric   
5. จ านวนรายวชิาท่ีใชว้ธีิการวดั

และประเมินผลตามเกณฑท่ี์
ก าหนด  

 

4.  ปรับปรุงวธีิการวดัและ 
 การประเมินผล (ต่อ) 

4. ใชว้ธีิการประเมินผลท่ี
หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้พ่ิม
ทกัษะในการเรียนรู้มากข้ึน 

5. ก าหนดใหมี้ขั้นตอนการแจง้ผล
การประเมินใหน้กัศึกษาได้
ทราบผลการประเมิน รวมทั้งมี
การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัแก่
นกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาได้
น าไปพฒันาตนเองต่อไป 

6. จ านวนรายวชิาท่ีมีการแจง้ผล 
การประเมินและขอ้มูลสะทอ้น
กลบัใหน้กัศึกษาทราบ 

7.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบการวดัและประเมินผล 

5.  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้    
ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดา้น

1.  จ านวนโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 
อาจารย ์
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทกัษะการ
ปฏิบติัทางวชิาชีพ เช่น การจดั
อบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  

2.  จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น โดย
ประเมินจากหน่วยงานผูใ้ช้
บณัฑิต เช่น สถานประกอบการ
ท่ีนกัศึกษาฝึกงาน หรือ สหกิจ
ศึกษา 

4.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
จดัการเรียนรู้แต่ละดา้น 

5.  ผลการประเมินนกัศึกษาใน 
    แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  หลกัสูตรไม่มีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
     2.1   วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
            ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
            ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
            1)  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
            2)  ผา่นการคดัเลือกตามระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

หรือ 
            3)   ผ่านการคัด เ ลือกตาม เกณฑ์การคัด เ ลือกภายใต้โครงการนัก ธุร กิจ เกษตร รุ่นใหม่    

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และตามเกณฑ์การคดัเลือกอ่ืน ๆ ท่ีคณะ
ก าหนด 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
            1)  ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
            2)  ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ค่อนขา้งอ่อน 
            3)  ขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกัสูตรท่ีจะเรียน 
  4)  ขาดความชดัเจนในเป้าหมายของการเรียนและเป้าหมายในอนาคต ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
                  นกัศึกษาไม่ไดเ้ลือกเรียนสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการเป็นอนัดบัแรก 
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      2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในข้อ 2.3  
  1)  ภาค/สาขาวิชาร่วมกบัคณะจดักิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้นกัศึกษา

แรกเขา้ชั้นปีท่ี 1 ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและแนวทางการ
ประกอบอาชีพของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร  

  2)  ภาค/สาขาวิชาจดัให้มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่นกัศึกษา และจดักิจกรรม
ติดตามนกัศึกษา (follow up) นกัศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเฝ้าระวงัและติดตามผลการเรียนตลอดจน
ปัญหาอ่ืน ๆ ของนกัศึกษา  

  3)  ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษอ่อน ทางคณะจะจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษเพิ่มเติมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีจดั
โดยมหาวทิยาลยัและคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4) คณะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ท่ีจัดโดยคณะ
วทิยาศาสตร์ และจดักิจกรรมสอนเสริมรายวชิาคณิตศาสตร์โดยชุมนุมวิชาการของคณะ 

  5) เพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องแก่นักเรียนผูส้นใจเข้าศึกษาในหลกัสูตร  คณะ / สาขาวิชาจดักิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์แนะน าหลกัสูตรให้กบัอาจารยแ์นะแนว และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
และจดัค่าย Young Economist Camp เพื่อให้นักเรียนมีขอ้มูลท่ีเพียงพอประกอบการตดัสินใจ
เลือกเรียนหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

  6)  มหาวทิยาลยัและคณะจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อให้นกัศึกษา
ปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มใหม่ 

 
       2.5  แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะจบในระยะ  5  ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ปีท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะจบ  - - - 60 60 

 
 
 
 



23 

 

       2.6   งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 2,000,800 2,100,800 2,205,800 2,316,100 2,431,900 
ค่าลงทะเบียน 4,803,200 5,043,400 5,295,600 5,560,400 5,838,400 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,800,200 2,940,200 3,087,200 3,241,600 3,403,700 

รวมรายรับ 9,604,200 10,084,400 10,588,600 11,118,100 11,674,000 

 
  2.6.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,499,000 1,559,000 1,621,400 1,686,300 1,753,800 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 2,217,700 2,328,600 2,445,000 2,567,300 2,695,700 
3. ทุนการศึกษา 172,100 180,700 189,700 199,200 209,200 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 960,400 1,008,400 1,058,800 1,111,700 1,167,300 

รวม (ก) 4,849,200 5,076,700 5,314,900 5,564,500 5,826,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 542,700 569,800 598,300 628,200 659,600 

รวม (ข) 542,700 569,800 598,300 628,200 659,600 

รวม (ก) + (ข) 5,391,900 5,646,500 5,913,200 6,192,700 6,485,600 

จ านวนนกัศึกษา  210 237 279 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 25,700 23,800 21,200 19,400 20,300 
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       2.7 ระบบจัดการศึกษา 
                แบบชั้นเรียน 
                 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
                 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
                 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
                 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
                 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8   การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
  1)  นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 

  2) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได้ทั้งน้ี
เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลกัสูตรน้ีแลว้โอนหน่วยกิตกลบัไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีสังกดั ทั้งน้ีการลงทะเบียน
เรียนขา้มมหาวทิยาลยันั้นจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทั้งสองมหาวทิยาลยั 

 2.9   การจัดการเรียนการสอน 
               หลกัสูตรน้ีมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี  

1) มีรายวิชาท่ีจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: 
WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง เช่น การเรียนรู้ท่ีเนน้การลงมือท าธุรกิจ
เกษตรจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  นอกหอ้งเรียนผนวกกบัการเรียนใน
ห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจยั  การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็น
ตน้ โดยจดัให้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลกัสูตร ซ่ึง
ภาค/สาขาวชิาไดร่้วมมือกบัหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ดงัน้ี 

  (1)  หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ  
   -  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร          
   -  ส านกังานตลาดกลางยางพารา จงัหวดัสงขลา  
   -  ฝ่ายวจิยัเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย 
   -  การยางแห่งประเทศไทย 
   -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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  (2) หน่วยงานเอกชน 
   -  ธนาคารกรุงเทพ 
   -  บริษทั แมนเอโฟรสเซน ฟู้ดส์ จ  ากดั  
   -  บริษทั เบทาโกร (ภาคใต)้ จ  ากดั 
   -  บริษทัในเครือ APK Group 
   -  สวนนายปาน จงัหวดัพทัลุง 

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผูไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนกัศึกษาในหลกัสูตร  

3) ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของ
รายวชิาในหลกัสูตร 

4) ก าหนดใหทุ้กรายวชิาใชภ้าษาองักฤษร่วมในการจดัการการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 
ของรายวชิาในหลกัสูตร 
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3.   หลกัสูตรและอาจารย์ 
 3.1 หลกัสูตร 
               3.1.1  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 124 หน่วยกิต 
               3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลกัสูตร 

แผนการศึกษา 

แผนปกติ 
 

(หน่วยกิต) 

แผนสหกจิ
ศึกษา 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 
 สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4 4 
 สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีดี  5 5 

 สาระที ่3 การเป็นผูป้ระกอบการ 1 1 
 สาระที ่4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั และ การรู้ดิจิทลั     
  4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั   2 2 
  4.2 การรู้ดิจิทลั 2 2 
 สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   
  5.1 การคิดเชิงระบบ 2 2 
  5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2 2 
 สาระที ่6 ภาษาและส่ือสาร 4 4 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 
 รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 6 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 85 76 
 2.1 กลุ่มวชิาบงัคบั 76 73 
 2.2 กลุ่มวชิาเลือก 9 3 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 9 9 

4.     หมวดวชิาฝึกงาน      
 4.1 877-381  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ 
350 ช่ัวโมง - 

 4.2  877-481   เตรียมสหกิจศึกษา - 30 ช่ัวโมง 
 4.3  877-482   สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
    และการจดัการ 

- 9 
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                3.1.3  รายวชิา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                 30  หน่วยกติ 
               1)  สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    บังคับ  4  หน่วยกติ 
         001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
   The King’s Philosophy and Sustainable Development     
 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
             Health for All 
 877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1((1)-0-2) 
   Benefit of Mankinds             
   2)  สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  บังคับ  5  หน่วยกติ 
 950-102  ชีวติท่ีดี    3((3)-0-6)  
    Happy and Peaceful Life 
 895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4)  
   Good Citizens             
   3)  สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  บังคับ  1  หน่วยกติ 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
    Idea to Entrepreneurship 
              4)  สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั  บังคับ  4  หน่วยกติ 
     4.1) การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
 142-121  โลกแห่งอนาคต* 2((2)-0-4)  
   The Future Earth 
 200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
   Modern Life for Green Love 
 315-201  ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
             Life in the Future 
 472-115  ฉนัตอ้งรอด* 2((2)-0-4)  
             Survival 101         
 820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา 2((2)-0-4) 
             Save Earth Save Us 
   *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
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   4.2) การรู้ดิจิทลั  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
 142-225  ปัจจยัท่ี 5* 2((2)-0-4) 
            The 5th need 
 200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั   2((2)-0-4)  
            Internet of Thing for Digital life 
 345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
             Digital Technology Literacy 
 472-113  ดาบสองคม*  2((2)-0-4) 
            Black and White 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
              5)   สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ   4  หน่วยกติ 
              5.1) การคิดเชิงระบบ  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
   Creative Problem Solving    
 315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
              Thinking and Reasoning 
 472-114  กบนอกกะลา*  2((2)-0-4) 
             Creative Thinking 
   *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) 
   Cultivating Happiness through Positivity 
 895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
             Positive Thinking 
   5.2)  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 142-129  คิดไปขา้งหนา้*  2((2)-0-4) 
   Organic Thinking 
 322-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
             The Art of Computing  
 472-118  เงินในกระเป๋า*   2((2)-0-4)  
   Pocket Money 
 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
             Thinking and Predictable Behavior 
   *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
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             6)   สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  บังคับ  4  หน่วยกติ ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
            Essential English 
 890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
            Everyday English 
 890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
            English on the Go 
 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
           English in the Digital World 
 890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
            English for Academic Success 
            7) สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  บังคับ  2  หน่วยกติ ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
 061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
             Aesthetics of Thai Dance            
 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
            The Aesthetic in Photography 
 895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Khim 
 895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า                                                1((1)-0-2)         
  Singing, Playing, Dancing 
 895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
            Rhythm and Song 
 895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 
            Guitar 
 895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
            Ukulele 
 895-025  ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
            Harmonica  
 895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2) 
            Drama and Self-reflection 
 895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
            Appreciation in Thai Language 
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 895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
            Creative Drawing 
 895-030  วา่ยน ้า 1((1)-0-2) 
            Swimming 
 895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 
            Tennis 
 895-032  บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
            Basketball 
 895-033  กรีฑา  1((1)-0-2) 
            Track and Field 
 895-034  ลีลาศ  1((1)-0-2) 
            Social Dance 
 895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
            Petanque 
 895-036  ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
            Camping 
 895-037  แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
            Badminton 
 895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
            Table Tennis 
 895-039  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
            Exercise for Health 
 472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2) 
            Local Arts and Fabric 
 472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 หมายเหตุ:  นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้ของกลุ่มสาระท่ี 4 – 7  สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจาก

จากรายวิชาเลือกของหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรง
ตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป 
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  8)   รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6  หน่วยกติ      
   8.1)   บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้ 
  กลุ่มวชิาทกัษะเฉพาะด้าน 
 890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
 890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4) 
  English Grammar for Real Life Communication    
  กลุ่มวชิาทกัษะบูรณาการ  
 890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)  
  English Conversation 
 890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  From Listening to Speaking English 
 890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
  Presentations and Public Speaking in English 
 890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)  
  Reading to Write in English 
  กลุ่มวชิาด้านธุรกจิ  
 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
           English Communication for Business 
 890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
          English in the Workplace  
 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)  
            English for Travelers 
 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
  กลุ่มวชิาด้านการสมัครงาน 
 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
          Writing for Job Application 
 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
           English for Job Interview 
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  กลุ่มวชิาเกีย่วกบัส่ือ 
 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
           English Twenty-Four/Seven 
 890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
         English for Digital Literacy 
 หมายเหตุ:  นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชากลุ่มสาระ

ท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต    
ต่างๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
ศูนยศึ์กษาทัว่ไป และสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 
   8.2)   วชิาเลือก 4 หน่วยกติ  
   ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ จากรายวิชาเลือกของ
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                   85    หน่วยกติ 
  1)   กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ)  76  หน่วยกติ 
        322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1                                                             3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics I 
 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Principles of Business Management 
 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Principles of Accounting 
 874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
  Law of Economic Activities 
 877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4)   
  Economic Crops  
 877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4)   
  Economic Livestock  and Aquatic Animals 
 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3((3)-0-6)   
  Principles of Microeconomics  
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 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 3((3)-0-6)   
  Principles of Macroeconomics  
 877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร             3((3)-0-6)   
                                และการจดัการ 1   
  Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I 
 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6)   
  Microeconomics and Applications 
 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต์ 3((3)-0-6)   
  Macroeconomics and Applications 
        877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร             3((3)-0-6)   
                                 และการจดัการ 2   
  Quantitative Analysis for  Agribusiness Economics and Management II 
 877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
  Introduction to Agribusiness  
 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 
  Agricultural Production Economics and Agro-industry 
 877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
  Agricultural Marketing and Product Prices 
 877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
  Management and Strategy in Agribusiness 
 877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3((2)-2-5) 
  ธุรกิจเกษตร 
                                 Information Technology Management for Agribusiness Economics  
 877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
  Human Resource Management in Agribusiness 
 877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 

 Oil Plam Economy 
 877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
  Financial Management in Agribusiness 
 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
  International Agribusiness Management 
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 877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
 Entrepreneurship in Agribusiness 

 877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
  Research Methods in Agribusiness Economics and Management 
 877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 

 Rubber Economy 
 877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
  Principles of Project Analysis   
 877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
  Seminar in Agribusiness Economics and Management 
 877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 
  Research Project in Agribusiness Economics and Management 
 หมายเหตุ:  นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 877-498 
      โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 
  2)   กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)     9  หน่วยกติ 
       นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบปกติเลือกเรียนรายวิชาในสาขา 9 หน่วยกิต (ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเลือกเรียนรายวชิาในสาขา 3 หน่วยกิต)      
 877-331 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และนวตักรรม 3((3)-0-6) 
  Modern Farm Business Management and Innovation 
 877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)  
  Basic Econometrics 
 877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
  Natural Resource and Environmental Economics 
 877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3((3)-0-6) 

 Aquaculture Economics     
 877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
  Fishery Economy and Industry 
 877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5) 

 Philosophy of Sufficiency Economy and Applications  
 877-337 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 

 Agro and Rural Tourism 
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 877-338 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
  Agricultural Inputs Marketing 
  877-339 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร 3((3)-0-6) 
  Consumer Behavior on Food 
 877-431 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3((3)-0-6) 

 Economics of Agricultural Development 
 877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 
   Economics of  Food Processing Industry  
           877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
  Agricultural and Agribusiness Policy 
 877-434 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management in Agriculture 
 877-435 การจดัการการตลาดสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 

 Modern Marketing Management for Agribusiness 
 877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3((3)-0-6) 
  Thai and ASEAN Agricultural Economy 
 877-437 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 

 Strategic Management in Agribusiness 
 877-438 การจดัการวสิาหกิจชุมชน 3((3)-0-6) 

 Community Enterprises Management  
 877-439 การจดัการความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
  Agricultural Commodity Price Risk Management 
 877-xxx หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((3)-0-6) 
  Special Topics in Agribusiness Economics and Management 
  

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                9  หน่วยกติ 
   นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสาขาเปิดสอน และ/หรือรายวิชาท่ีนกัศึกษา
สนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
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 ง.  หมวดวิชาฝึกงาน                                              
 877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ    350  ชัว่โมง 
  Internship in Agribusiness Economics and Management 
 877-481        เตรียมสหกิจศึกษา                                                                30   ชัว่โมง  
  Cooperative Education Preparation 
 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ    9((0)-27-0) 
  Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตร  
        ค าอธิบายรหัสประจ ารายวชิา  
 รหัสวิชาของรายวิชาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร์ รหสัตวัเลขมีทั้งหมด  6  ต าแหน่ง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

1) เลขรหัส 3 ต าแหน่งแรก แสดงถึงรหัสวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดรหสัวชิาดงัน้ี 
  877 =  รหสัวชิาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
      879  =    รหสัวชิาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการท่ีเปิด

สอนใหก้บัหลกัสูตรอ่ืน ๆ 
 2)   รหสัตวัเลขสามต าแหน่งหลงั   
 เลขรหสั    ต าแหน่งที ่ 4 หมายถึง ชั้นปีของนกัศึกษาท่ีเรียนตามแผนการศึกษาปกติชั้นปี 
                  ต าแหน่งที ่ 5 หมายถึง รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน 
 
 รหัสวชิาส าหรับนักศึกษาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจัดการ มีความหมายดงัน้ี 
 0  หมายถึง       หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 1 และ 2  หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ (บงัคบั) 
                             3 และ 4 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ (เลือก)    
 8     หมายถึง  หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 9     หมายถึง  วชิาสัมมนาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  

และการจดัการ และหวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เกษตรและการจดัการ 
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ความหมายของหน่วยกติทีใ่ช้ในหลกัสูตร 
         รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ใหร้ะบุการเขียนหน่วยกิตเป็น n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดงัน้ี 
           n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
           (x)      หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชัว่โมงการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  Learning)    
      y        หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบติัการ 
           z        หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 
 
 
          รายวชิาทีจั่ดการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ีใหร้ะบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n(x-y-z) โดยมีความหมายดงัน้ี 
           n        หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
           x        หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีจดัการเรียนรู้แบบเนน้ทฤษฎี    
           y        หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบติัการ 
           z        หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ ท่ีควรทราบ
ดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
 1.1   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคย

ลงทะเบียนและผา่นการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้

 1.2   รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชา   หน่ึง ๆ จะตอ้ง
เคยลงทะเบียนและผา่นการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวชิานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)  หมายถึง  รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการ
ประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้อน่ึง การท่ีรายวชิา B เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา A มิได้
หมายความวา่รายวชิา A จะตอ้งเป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ 
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปในการลงทะเบียนรายวชิานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผลดว้ย 
การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบงัคบัเรียน 
ควบกนัของรายวชิา B โดยอตัโนมติั และในค าอธิบายรายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสอง
แห่งโดยสลบัช่ือกนั 
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แผนการศึกษา 
 

 1. แผนการศึกษาแบบปกติ 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

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

877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกษตรและการจดัการ 1 
3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
หมายเหตุ:  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจาก ศกัยภาพของผูเ้รียน 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 

 รวม 16-17((x)-y-z) 
   

   
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3(3-0-6) 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกษตรและการจดัการ 2  
3((3)-0-6) 

877-215 
 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3((3)-0-6) 
 

xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 19-20((x)-y-z) 
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตร 
3((2)-2-5) 

877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 

   
 รวม 15((x)-y-z) 
   
   

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ

จดัการ 
350 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-412 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

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

877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ           
การจดัการ 

3((0)-0-9) 

xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 

 รวม 9((x)-y-z) 
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 2. แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
 ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

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

877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกษตรและการจดัการ 1 
3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
หมายเหตุ:  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจาก ศกัยภาพของผูเ้รียน 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 

 รวม 16-17((x)-y-z) 
   

   
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3(3-0-6) 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาค และการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกษตรและการจดัการ 2  
3((3)-0-6) 

877-215 
 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3((3)-0-6) 
 

xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 19-20((x)-y-z) 
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตร 
3((2)-2-5) 

877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 

 รวม 15((x)-y-z) 
   
   

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-412 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง  
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก) 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 13((x)-y-z) 
  

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ 

การจดัการ 
9((0)-27-0) 

 รวม 9((0)-27-0) 
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            3.1.4   ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   30  หน่วยกติ 
 สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
  เป็นรายวชิาทีรั่บผดิชอบโดยมหาวทิยาลยั ทีจั่ดสอนให้ทั้ง 5 วทิยาเขต  
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4)  
   (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
   ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
   Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 

หมายเหตุ: การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
 
เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์   
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
                (Health for All) 
  หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
หมายเหตุ:  การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์: G,P,F) 
   G (Distinction) หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
  P (Pass)              หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้
  F (Fail)               หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
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เปิดสอนโดยคณะร่วมกบักจิการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลยั 
877-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
           (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
 สาระที ่2   ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ 
895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
                (Good Citizens)  
   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society             
 
เป็นรายวชิาทีรั่บผดิชอบโดยสถาบันสันติศึกษา ทีจั่ดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  
950-101  จิตววิฒัน์  1((1)-0-2)  
 (New Consciousness) 
  การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลาง  ใน
ชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ การใช้สติใคร่ครวญ   ดูความคิดและ
อารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุขและแบ่งปัน  
 Creation of new consciousness or mindfulness, self –  awareness in the present moment, peaceful 
and neutral mind in daily life; application of mindfulness in learning and doing all activities, use of 
mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the changes of emotions; understanding one’s self 
and others with happiness and sharing 
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950-102  ชีวติท่ีดี 2((2)-0-4)   
 (Happy and Peaceful Life)  

 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง  และความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ทกัษะการส่ือสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์  
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society    
 
 สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ  
เป็นรายวชิาทีรั่บผดิชอบโดยมหาวทิยาลัย ทีจั่ดสอนให้ทั้ง 5 วทิยาเขต   
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)    
   (Idea to Entrepreneurship)  
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
 สาระที ่4   การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั 
  4.1 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
315-201   ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
               (Life in the Future)  
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ีพลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
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เปิดสอนโดยคณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4) 
               (Save Earth Save Us) 
 หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วิตอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัเยาวชนคนรุ่น
ใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและย ัง่ยืน  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in the 
changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with up- to-
date edutainment for young generation 
 
เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
               (Modern Life for Green Love)    
  สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัสถานการณ์การใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะ      
มูลฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation of air pollution and 
solid waste; natural resources and pollution management 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
142-121  โลกแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 

 (The Future Earth) 
            ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์ และส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
            Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and modern 
society in 21 st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
472-115  ฉนัตอ้งรอด   2((2)-0-4) 
               (Survival 101)         
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 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกนั เช่น ภยัธรรมชาติ แผน่ดินไหว น ้าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจาก
ภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
  Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
  4.2 การรู้ดิจิทลั 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
                (Digital Technology Literacy)   
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอย่างเขา้ใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; practice 
the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
               (Internet of Thing for Digital life) 
  แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication technology; 
smart internet usage; introduction to internet of things; introduction to program applications for 21st century 
skills 
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เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  
142-225  ปัจจยัท่ี 5  2((2)-0-4) 
               (The 5th need) 
             ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกบัส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
           The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
472-113  ดาบสองคม    2((2)-0-4) 
               (Black and White) 
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสังคมในยคุดิจิทลั เรียนรู้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อสร้างสรรค์
สังคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิทลั 

 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 

 
 สาระที ่5   การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
  5.1 การคิดเชิงระบบ 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
               (Thinking and Reasoning) 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
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เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
               (Cultivating Happiness through Positivity) 
 ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working    
 
895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
            (Positive Thinking) 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
 (Creative Problem Solving)    

 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วจิารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
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เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4) 
               (Creative Thinking)  
   ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง 
แผนผงัความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through brainstorming; 
mind mapping; reframing and role playing  
 
  5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
                (The Art of Computing)       
  คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and presentation 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  
895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
               (Thinking and Predictable Behavior) 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior prediction 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 
 (Organic Thinking) 
  การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยัการ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
เช่ือมโยง และการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การเพิ่มมูลค่า   
  Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent thinking; 
data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and creating 
things; value adding 
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เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
472-118  เงินในกระเป๋า   2((2)-0-4) 
 (Pocket Money) 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
 
 สาระที ่6   ภาษาและการส่ือสาร   
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (ส าหรับหลกัสูตรปกติ)   
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
               (Essential English) 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
               (Everyday English) 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตวัและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
890-003   ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
               (English on the Go)  
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
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890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
             (English in the Digital World) 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading 
texts through speaking and writing 
 
890-005   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
              (English for Academic Success) 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและ การเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
หมายเหตุ: ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ)   
142-117  การเขียนขั้นเทพ 2((2)-0-4) 
               (Advanced Writing) 
  เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษขั้นสูง การเขียนความเรียงรูปแบบต่าง ๆ โดยใชข้อ้เทจ็จริงและความ
คิดเห็นสนบัสนุน การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนงานให้น่าสนใจ 
การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นงานเขียนความเรียง  
 Advanced writing techniques; different types of essays writing supported by facts and opinions; 
references and citation; creative writing; writing techniques to make your work interesting; an integration of 
creative writing techniques in essays writing  
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 สาระที ่7   สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
             (Thai Khim) 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 

895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2) 
           (Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, 
Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 

895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
            (Rhythm and Song) 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic traditional 
Thai music 
 

895-023  กีตาร์  1((1)-0-2) 
               (Guitar) 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
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895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
            (Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025  ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
             (Harmonica) 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2) 
                (Drama and Self-reflection) 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
               (Appreciation in Thai Language) 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้  ตาม
วตัถุประสงค ์
  Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 
                (Creative Drawing) 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
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895-030  วา่ยน ้า 1((1)-0-2) 
                (Swimming) 
  การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้า กิจกรรมวา่ยน ้า การน ากิจกรรมวา่ยน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-031  เทนนิส  1((1)-0-2) 
                (Tennis) 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the health 
and social skills needed in everyday life 
 
895-032  บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
               (Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033  กรีฑา  1((1)-0-2) 
               (Track and Field) 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวติประจ าวนั 

 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 

 
895-034  ลีลาศ  1((1)-0-2) 
                (Social Dance)  
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวติประจ าวนั    



59 

 

 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 
                (Petanque) 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-036  ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
                (Camping) 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037  แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
                (Badminton) 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
                (Table Tennis) 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
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895-039  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
               (Exercise for Health) 
 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
                (The Aesthetic in Photography) 
 แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร  
  Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
             (Aesthetics of Thai Dance)             
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  basic Thai 
dance movements;  Thai dance performances 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  
472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน  1((1)-0-2) 
                (Local Arts and Fabric) 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้น  ความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
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  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  
 
472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข  1((1)-0-2) 
                (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
  การมีสุขภาพดีและชีวติมีความสุข การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไว ้ ซ่ึงความมี
สุขภาพดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของ
การกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความส าคญัของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยูดี่  
  Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; 
the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships among 
individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits  
 
 รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
                (Improving English Writing Skills) 
 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและ
เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors 
and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4) 
             (Reading All Around) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผน่
พบั โบรชวัร์ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ ์อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นตน้  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ 
เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศพัท ์การใชป้ระสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การ
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ท าความเขา้ใจกบัจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นตน้ การพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจาก
สถานการณ์ในชีวติจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e. g.  notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc.  in various contexts; using a variety of reading 
techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using background 
knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading based on real-life situations 
 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
                (Strategic Reading for Greater Comprehension)   

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ยอ่หนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ  การอ่านเพื่อ
หารายละเอียด การจบัใจความส าคญั และการจบัใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพฒันาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading different types 
to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden messages; techniques for 
improving reading speed and practicing reading from different types of reading materials 
 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
               (Better Academic Texts Readers) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การใชป้ระโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่าน        การพฒันา
ทกัษะการอ่านเชิงวชิาการ การเพิ่มพูนค าศพัทท์างวชิาการและการสรุปยอ่เน้ือหาจากบทอ่านเชิงวชิาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing academic 
reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
 
890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
               (English Pronunciation through Songs) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
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 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย  การเน้น
เสียงในระดบัค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศพัทแ์ละส านวนภาษาใน
ภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษ
เป็นส่ือ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; linking 
sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and expressions; practicing and 
improving listening skills and pronunciation through English songs 
 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4) 
              (English Grammar for Real Life Communication) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การวเิคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ หนา้ท่ีทาง
ภาษาและความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and functions 
as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis on reading 
and writing skills 
 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
              (English Conversation) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการ
สนทนาในชีวิตประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ การพฒันา
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชีวติประจ าวนั 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of conversational 
English in everyday life; making small talk in English in different interactional contexts; developing essential 
English conversation skills for everyday social interaction    
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890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
               (From Listening to Speaking English) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การฟังและการพูดสั้น ๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีไดฟั้ง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career settings, and 
communication in various situations by speakers with variety of English accents; responding orally to oral 
inputs 
 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
                (Presentations and Public Speaking in English) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
                (Learning English Through Cultures) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other cultures: 
customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
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890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
             (Creating English Short Films) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพฒันาเคา้โครงเร่ือง
และเคา้โครงตวัละคร การส่ือสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and character 
outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
             (Study Skills in English for Higher Studies) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 กลวธีิการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบนัทึก
ย่อขอ้ความจากการฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค  าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note- taking from 
lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, expressing 
opinions; oral presentation techniques 
 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
                (Reading to Write in English) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the 
reading materials 
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890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
                (English Communication for Business) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ทกัษะการส่ือสาร การใชภ้าษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท ์การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค  าศพัท์ท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; verbal 
negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology use for various 
business situations 
 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
               (English in the Workplace) 
 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ตอ้นรับแขก การโทรศพัท ์การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอขอ้มูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทกัษะ
เพื่อการสมคัรงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, listening, 
and speaking in the business context:  welcoming guests and visitors, telephoning and writing email, 
presenting information, business writing; and job application skills 
 
890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)  
               (English for Travelers) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางวฒันธรรมและมารยาท
ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning itinerary; 
survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
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890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
               (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การส่ือสารด้วยการ
เขียนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written communication 
through online social media 
 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
                (Writing for Job Application) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
  ศพัทแ์ละส านวนเพื่อการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัรงาน การหางาน การกรอกใบสมคัรงาน การ
เขียนประวติัยอ่และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out a job 
application form; writing a resume and a job application letter; online job application 
 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
               (English for Job Interview) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัทแ์ละส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน  การออก
เสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมลข์อบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at word and 
sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-mail 
 
890-050  แปลสิกูเกิล  2((2)-0-4) 
                (Google Translate Me) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
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 ความหมายของการแปล หนา้ท่ีของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบติันกัแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’  qualities; 
translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; technical translation 
 
890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
                (English Twenty-Four/Seven) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตวัย่อและค าบรรยายภาษาองักฤษในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน และการ
ผลิตส่ือภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of content 
to be published on social media; the analysis of content in English published on social media; the social 
media etiquette; the selection of creative and constructive online learning resources and the production of 
content in English that reflects social responsibility on social media 
 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4) 
                (English for Digital Literacy)  

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิทัลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิทลัประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารดว้ย
ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนดว้ยภาษาองักฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of messages 
in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; transferring information 
integrated from different types of digital media, the ability in producing content and communicating through 
listening, speaking, reading and writing in English 
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890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4)   
               (Winning English Test for Employment)  

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการท าขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการ
ท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English test; 
getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)   
                (Winning English Test for Higher Studies) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษส าหรับขอ้สอบภาษาองักฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized test 
for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
                (Basic Japanese) 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ 
  Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese 
structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
               (Japanese Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน 
 ค าศพัท์ ส านวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทกัษะการฟัง และการพูดภาษาญ่ีปุ่น การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
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 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking skills; 
exchanging information; expressing opinions on given topics 
 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
             (Japanese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน 
 ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช้ในท่ีท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท างาน ทกัษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; listening 
and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese organizations   
 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
                (Basic Chinese) 
 สัทอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพื่อใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese cultures in daily life 
 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
             (Chinese Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน 
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided situations 
 
891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
             (Chinese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวชิา/ผูส้อน 
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 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Chinese cultures in various situations 
 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
             (Basic Malay) 
 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายเูพื่อใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ าวนั วฒันธรรมท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ท่ีก าหนด   
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Malay 
in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
             (Malay Conversation in Daily Life)     

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษามลายเูบ้ืองตน้มาก่อน หรือ 
ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                       
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
             (Malay Conversation for Tourism)      

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน  
 ทกัษะการส่ือสารภาษามลายท่ีูเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีก าหนด ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน วฒันธรรมมลายท่ีูสอดแทรกในบริบทการท่องเท่ียว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, speaking, 
reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
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891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
               (Standard Malay for Veterinary Students) 
 หลกัการใชภ้าษามลายมูาตรฐาน เนน้ทกัษะการฟังและพูด ค าศพัท ์ส านวนและประโยคภาษามลายู
ในการซกัประวติัสัตวป่์วย และการอธิบายวธีิการรักษาต่อเจา้ของสัตว ์
 Principles of standard Malay emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using standard Malay to explain animal treatment 
 
891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์ 2((2)-0-4) 
               (Malay Dialect for Veterinary Students) 
 หลกัการใชภ้าษามลายถ่ิูน เนน้ทกัษะการพูดและฟัง การใชค้  า ส านวน และประโยคภาษามลายใูน
การซกัประวติัสัตวป่์วย และการอธิบายวธีิการรักษาต่อเจา้ของสัตว ์
 Principles of Malay dialect emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using Malay dialect to explain animal treatment 
 
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
             (Basic Korean) 
 อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, speaking, 
reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
                (Korean Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                       
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in provided 
situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
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891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
             (Korean Conversation in the Workplace) 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                       
  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Korean cultures in various situations  
 
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
                (Basic German) 
 ศพัท ์ไวยากรณ์ เยอรมนัขั้นพื้นฐานเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การออกเสียงภาษาเยอรมนั 
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั้นพื้นฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German pronunciation; 
basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
             (Art of communication in Thai language in the 21st century) 
 ศิลปะการส่ือสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัส่ือและสารในศตวรรษท่ี 21 ทั้งการส่ือสารมวลชน 
และการส่ือสารผา่นสังคมส่ือสารออนไลน์ 
  Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass 
communication and online communication through social media 
 
895-043  การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4) 
             (Thai Usage) 
 การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
  Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing   
 
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
                (Contemporary Thai Language) 
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมยัประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนงัสือพิมพ ์โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
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  Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in newspapers, 
advertisements, and the Internet   
 
895-045  ทกัษะการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
  (Communication Skills) 
 วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การน าเสนอ     การเขียน
รายงานเชิงวชิาการ 
  Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 
academic report writing 
 
895-046  ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
             (Thoughts and Communication) 
 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดบัความคิด การจบัประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดดว้ย
เหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying ideas 
through reason 
 
ข.   หมวดวชิาเฉพาะ   
 1)   กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ) 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics I) 
 ฟังก์ชนัและกราฟ อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยุกต ์การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั
หลายตวัแปร และสมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
 Functions and graphs; derivatives and applications; integrations and applications of definite 
integrals; functions of several variables and partial derivatives; elementary ordinary differential equations 
 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Principles of Business Management) 
 ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ เนน้หนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารการจดัการใหธุ้รกิจ    มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคมการจูงใจ การส่ือสาร และการตัดสินใจ 
กระบวนการจดัการโดยเนน้การวางแผน การจดัองคก์ร การช้ีแนะพฤติกรรมองคก์ร การท างานเป็นทีม ความ
เป็นผูน้ า และการควบคุม  
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 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 
 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบญัชี แม่บท   การบญัชี 
หลกัการและวิธีการบนัทึกตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผา่นรายการไป
บญัชีแยกประเภท การจดัท างบทดลอง การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี    การจดัท ากระดาษท าการงบ
การเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขายสินคา้ และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; accounting 
framework; principles and methods of double-entry accounting; transaction recording in general journal 
posting; adjusting and closing entries, trial balance; worksheet preparation; financial statements of service, 
merchandising and manufacturing businesses; value added tax system 
 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
 (Law of Economic Activities) 
 ความหมาย ความเป็นมา และบ่อเกิดกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิจ         
หลกักฎหมายว่าดว้ยนิติกรรมสัญญาซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภค     ดา้นสัญญาซ้ือขาย
แบบเครดิต บตัรเครดิต ตลอดจนปัญหากฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการค้า กฎหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศ กฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และปัญหาเก่ียวกบั     การรับผดิทางผลิตภณัฑ ์โดยศึกษา
กรอบการคุม้ครอง การเยียวยาต่อสาธารณชนและผูเ้สียหาย ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ อนัเกิดจากการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้น        การผลิตและการคา้ 
 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 
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877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
 (Economic Crops) 
 ความส าคญัของพืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั การผลิต สถานการณ์การผลิต การตลาดและ
ราคา  
 Important of economic crops; economic crops; production; production situation; marketing and 
prices   
  
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
 (Economic Livestock and Aquatic Animals) 
 ความส าคญัของปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ  ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีส าคญั   การผลิต 
สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคา  
 Important of economic livestock and aquatic animals; economic livestock and aquatic animals; 
production; production situation; marketing and prices   
  
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3((3)-0-6)   
 (Principles of Microeconomics)  
หลกัและวิธีคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างานของกระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงคแ์ละอุปทาน
ในระดบัตลาดและความยืดหยุน่ ปัจจยัท่ีกระทบอุปสงคอุ์ปทานผล   การแทรกแซงของนโยบายรัฐบาลต่อ
การแข่งขนัและสวสัดิการ เสถียรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีหน่วยการผลิตและ
พฤติกรรมผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด การวเิคราะห์ตน้ทุน รายไดร้ะยะสั้นและระยะยาว 
ตลาดปัจจยัการผลิต กระบวนวชิาน้ีเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
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  
 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
 (Principles of Macroeconomics ) 
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาติและการวดัตวัแปร
เศรษฐศาสตร์มหภาค (รายได้ประชาชาติ ระดบัราคา ดชันีราคา) การผลิตการจา้งงานและตลาดแรงงาน      



77 

 

การบริโภค การออมและการลงทุน และสมการเชิงประจกัษ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุปัจจยั ตลาด
การเงิน สถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย กองทุนการเงินและระบบธนาคาร  แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุป
สงค์และอุปทานรวมเบ้ืองตน้ วฎัจกัรธุรกิจ เงินเฟ้อ และการว่างงาน นโยบายการเงินและธนาคารกลาง
นโยบายการคลงัของรัฐบาล ประเด็นวกิฤติเศรษฐกิจและความไม่สมดุลเศรษฐกิจ  
 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 and 
economic inbalance 
 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1     3((3)-0-6)   
 (Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 หลกัและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ แบบจ าลองท่ีเป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรงในทางเศรษฐศาสตร์ การหาค่าท่ีเหมาะสมของ
สมการการผลิต สมการรายได ้สมการตน้ทุน และสมการก าไร เมทริกซ์และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ตารางปัจจยัผลผลิต 
 Principles and application of mathematics in proving and agribusiness economic and management 
analysis; linear and non- linear economic models; optimization of production, income, cost and profit 
function; matrices and their application; input-output table analysis 
 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
 (Microeconomics and Applications)  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  

ทฤษฎีผูบ้ริโภคและอุปสงค์ของผูบ้ริโภค อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกับความ
ตอ้งการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน การผลิตเพื่อก าไรสูงสุดและแนวคิดการผลิต
เพื่อประโยชน์สุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมการ  อุปสงค์ อุปทาน สมการ       
การผลิต สมการตน้ทุน สมการก าไรเชิงประจกัษ ์ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ 
แนวคิดการจดัองคก์รอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาด ตลาดผูซ้ื้อ/ผูข้ายนอ้ยราย 
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  ทฤษฎีเกมส์ ดุลยภาพทัว่ไป  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกบั
เศรษฐกิจภาคเกษตร 
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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 
 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6)   
 (Macroeconomics and Applications) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  

เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับกลาง ประเด็นการวดัตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค ประเด็นเศรษฐกิจ        
มหภาคระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภาพ ผลผลิต และการจา้งงาน (ตลาดแรงงาน)   การบริโภค การออม และ
การลงทุน (ตลาดสินคา้) การเงินและราคา (ตลาดสินทรัพย)์ แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและตวัทวีคูณ      
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุปสงคร์วม-อุปทานรวม 
ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจ
เปิดโดยเน้นเศรษฐกิจสมยัใหม่ (การไหลของสินค้า ทุน  แรงงาน และความรู้) การค้าระหว่างประเทศ         
การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน สาธิตการใชท้ฤษฎีเชิงประจกัษ ์

 Intermediate course in macroeconomics; macroeconomy and issues of measurement; short- run 
and long-run economic issues; productivity, output, and employment (labour market); consumption, saving, 
and investment (goods market) ; money and prices (asset market) ; macroeconomic model and expenditure 
multipliers; short and long- run economic growth; the IS/LM and AD/AS models; open economy system 
model; macroeconomic policy impact on the overall economic system and agricultural sector in particular; 
open economy with the focus on modern economy (flow of goods, capital labor  and knowhow), international 
trade; exchange rates determination; empirical illustrations using econometric models 
 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2     3((3)-0-6)  
 (Quantitative Analysis for  Agribusiness Economics and Management II)  
 หลกัและวธีิการใชส้ถิติในการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การแจกแจง และความน่าจะ
เป็นของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่างสถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้
พารามิเตอร์ สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกนัระหว่างตวัแปร การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประยกุตท์างสถิติ  
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 Principles and applications of statistics in agribusiness 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 
 
877-214  ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
 (Introduction to Agribusiness) 
 การประยุกตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรับภาคเกษตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทั้งดา้นการผลิตสินคา้เกษตร
ท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ภาคธุรกิจเกษตรและตลาด การพฒันาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ ์ บทบาทของนโยบายรัฐและองคก์รการคา้ระหวา่งประเทศ 
 Applications of economic principles to the unique of the agricultural sector, production of food 
and non- food, the agribusiness sector and markets, rural community development, and environmental and 
natural resource use and conservation; the roles of governmental policy and international trade organizations 
 
877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)   
 (Agricultural Production Economics and Agro-industry) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเส่ียงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีต้นทุนและ              
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การผลิตเม่ือมีเวลามาเก่ียวขอ้ง การวางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปประยกุต ์
 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 
 
877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6)   
 (Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร ลกัษณะของ
อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร บทบาทของอุปสงคแ์ละอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา โครงสร้าง
ตลาดและพฤติกรรมการก าหนดราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์
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หนา้ท่ีการตลาด ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด สถาบนัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 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 
 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Management and Strategy in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ประเภทธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจ
ยาง ระบบธุรกิจปาลม์น ้ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจดัการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิ เคราะห์ห่วงโซ่ อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการ                         
การเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมทางเทคโนโลย ีการส่ือสารทางธุรกิจ 
 Definition and evolution of agribusiness; types of agribusiness; agribusiness systems; rubber, oil 
palm, seafood and Halal food business system; business environment; analysis of business environmental 
factors on agribusiness system performances; organizational human resource management; business 
behavior; supply chain analysis and logistics; technology innovation management; business communication 
 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
 (Information Technology Management for Agribusiness Economics) 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูล    เพื่อประยกุต์
กบังานดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร โดยการใช้กระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ผล และการน าผลการวเิคราะห์ไปใชเ้พื่อการตดัสินใจดา้นการเกษตรและ
ธุรกิจเกษตร 
 Fundamental of using application software for Information Technology Management; using 
worksheet for agricultural and agribusiness data processing and analysis; using their results for agriculture 
and agribusiness decision making 
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877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Human Resource Management in Agribusiness) 
 ความส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อธุรกิจเกษตร ปัญหาและขอ้จ ากดัของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน การสรรหา       
การคดัเลือก การฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ ประเมิน ผลงาน การเล่ือนขั้น การโยกยา้ย 
การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสัมพนัธ์ จริยธรรม การจดัการความขดัแยง้  
 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  
 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 
 (Oil Palm Economy) 
 พฒันาการและความส าคญัของปาลม์น ้ามนั สถานการณ์ปาลม์น ้ามนั น ้ามนัปาลม์ของโลกและของ
ไทย การแข่งขนัของผูผ้ลิตปาล์มน ้ ามนัในอาเซียน การผลิตและการตลาดปาลม์น ้ ามนัของไทย อุตสาหกรรม
น ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ์ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปาล์มน ้ ามนั นโยบายของรัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง        
ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ของไทย 
 Development and importance of oil palm; global and Thai situation of oil palm and palm oil; 
competition among ASEAN countries; oil palm production and marketing in Thailand; palm oil industries 
and products; business in oil palm supply chain; government policy and related organizations; future 
development of oil palm and palm oil industry in Thailand   
 
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Financial Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 ความหมายและขอบเขตของการเงินภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ทุนและความส าคญัของทุน 
ทฤษฎีการจดัการทางการเงินในธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์งบการเงิน การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร
และธุรกิจเกษตร หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ องคก์รการเงินชุมชน และเทคโนโลยทีางการเงิน 

Definition and scope of agricultural and agribusiness finance; capital and importance of capital; 
theory of financial management in agribusiness; financial statement analysis; investment analysis; sources 
of agricultural and agribusiness credit; principles of credit analysis; community- based microfinance; 
financial technology 
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877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
 (International Agribusiness Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศและการคา้ชายแดนต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย แนวคิด
และทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการคา้สินคา้เกษตรเพื่อพฒันาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรไทย  การน าเขา้สินคา้เกษตรเพื่อเป็นวตัถุดิบ โดยเปรียบเทียบกบัการลงทุนการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบา้น วิธีการด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ กฏหมายและมาตรการกีดกนัการคา้ระหว่าง
ประเทศ 
 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; 
law and non tariff berries 
 
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ปรัชญาของการเป็นผูป้ระกอบการและความเป็นผูป้ระกอบการภายในองค์กร รูปแบบการเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และตวัแบบ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอาเซียน          
การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพฒันา การสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์การ
พฒันาความสามารถในการส่ือสาร การพฒันาความสามารถในการประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการจดัการ
ตามหนา้ท่ีเชิงธุรกิจ การประเมินความสามารถ     ในการแข่งขนั โดยเนน้ธุรกิจเกษตร การสร้างสรรคธุ์รกิจ
เกษตรจากเทคโนโลยชีีวภาพ การเตรียมตวัในการเร่ิมธุรกิจเกษตรใหม่ 
 Philosophy of entrepreneurship and intrapreneurship; entrepreneurship style; qualifications of 
successful entrepreneur in large, medium and small agribusiness and role models especially for ASEAN 
countries; discovering creativity and development; creative problem solving; develop effective 
communication ability; develop ability in business opportunity assessment, business plan creation and 
business functions management; creating agribusiness from biotechnology; preparing a new agribusiness 
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877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
 (Research Methods in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั ขอบเขตงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ขั้นตอน
การวจิยัการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั ขอ้มูลวจิยั การรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเขียนรายงานวจิยั แหล่งทุนในการท าวจิยั จรรยาบรรณในการวจิยั 
 Research concepts; scopes of research in agribusiness economics and management; research 
processes; development of research proposal; research data; collecting data; data management; data analysis; 
research tools; research writing; sources of research funds; research ethics 
 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
 (Rubber Economy) 
 ความส าคญัของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พฒันาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภณัฑข์องไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ ์นโยบายและกลไกการแกปั้ญหายางพารา องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการ
พฒันายางพาราของประเทศไทย 
 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   
 
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
 (Principles of Project Analysis) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตรหรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความหมายและลกัษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดวา่ดว้ยตน้ทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ แนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การตีค่าต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ตวัช้ีวดัต่าง ๆในการพิจารณาโครงการทั้งท่ีค  านึงถึงเวลาและไม่ค  านึงถึงเวลา การ
วิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ จริยธรรมของการวเิคราะห์โครงการ 
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 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 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
 (Seminar in Agribusiness Economics and Management) 
 การจดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอโครงการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 Preparation and presentation of research proposal in agribusiness economics and management  
 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 
 (Research Project in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 การวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
การน าเสนอผลการวจิยั 
 Conducting agribusiness economics and management research under supervision of an advisor 
and presentation of research results 
 
 2)   กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก) 
877-331 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และนวตักรรม 3((3)-0-6)   
 (Modern Farm Business Management and Innovation) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ลกัษณะและปัญหาในการท าธุรกิจฟาร์ม การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม นวตักรรมในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการจัดท า
งบประมาณฟาร์ม การควบคุมและประเมินผลธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจฟาร์ม ระบบการจดัการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา 
 Characteristics and problems of farm business; applications of business management and 
economics concept in farm business management; innovation in farm business management;   farm planning, 
budgeting, controlling and evaluation; factors affecting farm business performances; farm quality 
management systems and standards; applications of the Sufficiency Economy Philosophy and circular 
economy concept for sustainable business success; case study  
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877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
 (Basic Econometrics) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-115 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ 1 และ 877-213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค์ และวิธีการวิจัยทางเศรษฐมิติ หลักการและวิธีการว ัด
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการปัญหาการ
ทดสอบและการแกปั้ญหาสมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุดการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา แบบจ าลอง
เศรษฐมิติประยกุตท์างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 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 agribusiness economics 
 
877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6)   
 (Natural Resource and Environmental Economics) 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากร มลพิษ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ มุมมองเก่ียวกบัความสามารถของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดล้อมอย่า งย ั่งยืน  กรณี ศึกษาบริบทภาคใต้ของไทย บัญชีรายได้ประชาชา ติ ท่ีค  า นึง ถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 Importance of natural resources and environment; problems of resource degradation, pollution, 
global warming and impacts; crucial views of resource and environment capability; applications of economic 
theory in the management and development of natural resources and environment to promote sustainable 
development; case study in southern Thailand; natural resources and environmental accounting and policy 
 
877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3((3)-0-6) 
 (Aquaculture Economics)    
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบักิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การวิเคราะห์
กิจการเพื่อประเมินผลส าเร็จ หลกัการตดัสินใจในการจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในภาคใต ้การจดัการการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในภาคใต ้กรณีศึกษา 
 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  
 
877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Fishery Economy and Industry) 
 ความส าคญัของการประมงต่อเศรษฐกิจของไทย สถานการณ์การประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ในการ
จดัการทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจดัการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื การตลาดสินคา้ประมง อุตสาหกรรมประมงและผลิตภณัฑ์ นโยบายของรัฐ ทิศทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 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 
 
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้                                               3((2)-2-5) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใ์ชใ้นระดบับุคคล ชุมชน องคก์ร
ธุรกิจเอกชน และระดบัประเทศ กรณีศึกษา 
 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  
 
877-337 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 
  (Agro and Rural Tourism) 
 วิถีการด ารงชีวิต เกษตรกรรม วฒันธรรม และประเพณีของชาวชนบท ภูมิศาสตร์   การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและชนบทในภาคใต ้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท จุดอ่อน 
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จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท กลยุทธ์  การปรับตวัของผูป้ระกอบการ
เพื่อความมัง่คงและย ัง่ยนืของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 
 Ways of life, agriculture, culture and tradition of  rural people; geography of  agro and rural 
tourism in southern Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; weakness, strength, opportunity 
and threat of agro and rural tourism; coping strategies to secure and sustain  agro and rural tourism 
 
877-338 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Inputs Marketing) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัและชนิดของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร อุปสงค ์อุปทาน การไหลของปัจจยัการผลิต
ทางการเกษตรระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างตลาด การแข่งขนั และการก าหนดราคา องคก์ารตลาด 
พฤติกรรมผูซ้ื้อ การจดัการทางการตลาดธุรกิจปัจจยัการผลิต  ปัญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวข้อง   
เนน้กรณีศึกษาการตลาดปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ และอาหารสัตว ์
 Importance and types of agricultural inputs, demand, supply; flow of agricultural inputs among 
ASEAN countries; market structure; competition and price determination; market organizations; buyer 
behavior; marketing management of agricultural inputs business; problems related policies; case study 
oriented in fertilizer, seed and feed marketing 
 
877-339 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร 3((3)-0-6) 
 (Consumer Behavior on Food) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของอาหาร ความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ี
ก าหนดอุปสงค์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค กฎระเบียบและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร กรณีศึกษา 
 Importance of 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 food; case study  
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877-431 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Economics of Agricultural Development) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 นิยามและความส าคญัของการพฒันาการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีการ
พฒันาเศรษฐกิจ บทบาทและความส าคญัของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
พฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม พลวตัของการพฒันาการเกษตรและปัญหาจากการพฒันา สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาภาคเกษตร    การวางแผนพฒันาการเกษตร การวิจยัและพฒันาการ
เกษตรอยา่งย ัง่ยนื ดชันีช้ีวดัการพฒันาการเกษตรเพื่อความย ัง่ยนื 
 Definition and importance of agricultural development on economic and social development; 
economic development theory; roles and significant of agriculture; relationship between agricultural and 
industrial development; dynamics of agricultural development and related problems; internal and external 
environment affecting agricultural development; agricultural development planning; sustainable agricultural 
research and development; sustainable agricultural development indicators 
 
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 
 (Economics of Food Processing Industry) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคญัของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ของไทยและของโลก ทฤษฎีการผลิต การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตและตลาด    วถีิการตลาด โครงสร้างตลาด
อาหารแปรรูปและการแข่งขนั การคา้สินคา้อาหารแปรรูประหวา่งประเทศ บทบาทของภาครัฐและเอกชนต่อ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
 Roles and importance of food processing industry; situation of food processing industry in 
Thailand and the world; theories of production; an analysis of the cost of production and marketing; 
marketing channel; market structure of food processing product and competition; international trade of food 
processing product; role of government and private sectors in food processing industry; case studies and 
study visits 
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877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร     3((3)-0-6)  
 (Agricultural and Agribusiness Policy) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ  
 แนวคิดในการจดัท านโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาการ
นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตรในไทยและโลก กระบวนการก าหนดนโยบาย เคร่ืองมือวิเคราะห์นโยบาย 
การวิเคราะห์นโยบายปัจจัยการผลิต การผลิต ตลาด และการค้าระหว่างประเทศ เช่น เขตการค้าเสรี             
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคก์ารคา้โลก คาดการณ์นโยบายพฒันาเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Concept for formulating agricultural and agribusiness policy; related economic theory; evolution 
of agricultural and agribusiness policy in Thai and World; policy process; policy analysis tools, agricultural 
and agribusiness policy analysis in input, production, market and international trade; free trade area, AEC, 
WTO; policy foresight for agricultural and agribusiness development 
 
877-434 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agriculture) 
 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร ปัญหาในการ
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางในการจดัการ โดยเร่ิมจากการจดัหาวตัถุดิบ การบริหาร
สินคา้คงคลงั การบริหารการผลิต การจดัเก็บสินคา้ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน กรณีศึกษา 
 Definitions and components of logistics and supply chain in agriculture; problems  in managing 
logistics and supply chain and management approach covering raw material procurement; inventory; 
production; storage; transportation; information technology for supply chain management; case study 
  
877-435 การจดัการการตลาดสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Modern Marketing Management for Agribusiness 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  877-311 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 

แนวคิดการตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเป็นองค์กร
และผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจดัการการตลาดยุคใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑ์
และการจดัการ กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด การ
จดัการความเส่ียงในตลาดธุรกิจเกษตร กรณีศึกษา 
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New concepts in marketing:  creative marketing and digital marketing; analysis of 
agribusiness environment; competitor analysis in agribusiness; behavior of organization buyers and 
consumers; market segmentation and targeting; modern marketing management: products development and 
management, price strategy, distribution strategy and management; marketing communication; risk 
management in marketing; case study  
 
877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 3((3)-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน ประโยชน์ โอกาส และอุปสรรคต่อภาคเกษตรไทย แผนกลยุทธ์ส าหรับการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศไทย แนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา 
 Thai agricultural economy; regional economic integrations; agricultural economy of ASEAN 
countries; benefits, opportunities and threats on the Thai agricultural sector; strategic plan for the Thai 
agricultural development; case study 
 
877-437 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยุทธ์ การปรับเปล่ียน  
กลยุทธ์ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบจ าลองทางธุรกิจและการวางแผนท่ีกลยุทธ์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Importances of strategic management; external and internal environment analysis; strategic 
formulation in agribusiness; guidelines for strategy implementation; strategy control, strategy modification 
based on situation; analysis using business model and strategic map; case study in agribusiness 
 
877-438 การจดัการวสิาหกิจชุมชน 3((3)-0-6) 
 (Community Enterprises Management) 
 ความหมายของวสิาหกิจชุมชน องคก์รชุมชนกบัการจดัการวสิาหกิจชุมชน  การประยกุตใ์ช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัและกระแสรองในการจดัการวิสาหกิจชุมชน   การพึ่งพาตนเองของชุมชนด้วย
แนวคิดวสิาหกิจชุมชน การปฏิบติัท่ีดีและไม่ดีของวสิาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกบัวสิาหกิจชุมชน 
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 Meaning of community enterprises; community organization and community enterprises 
management; application of neoclassical and outside of mainstream economic theories for community 
enterprises management; being community self-reliant with community enterprises concepts; good and bad 
practices of community enterprises; sufficiency economy and community enterprises 
 
877-439 การจดัการความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Commodity Price Risk Management) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 อุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้เกษตร ปัจจยัท่ีก าหนดราคาสินคา้เกษตร ปัญหาดา้นการตลาดและราคา
สินคา้เกษตร ทฤษฎีความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง การจดัการความเส่ียงด้านราคาในธุรกิจเกษตร 
บทบาท หนา้ท่ีและกลไกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า การประกนัความเส่ียงดา้นราคาและการลงทุนใน
ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาดว้ยวิธีวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค 
 Demand and supply of agricultural commodities; determinants of agricultural prices; problems in 
agricultural market and prices; risk and risk management theory; price risk management in modern 
agribusiness:  roles, functions and mechanism of agricultural futures market, hedge against price fluctuate 
and investment in agricultural futures market, fundamental and technical price analysis    
 
877-xxx หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((x)-y-z) 
  (Special Topics in Agribusiness Economics and Management) 
                 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
  Current issues in special topics in agribusiness economics and management 
   
ค.  หมวดวชิาฝึกงาน   
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 350 ชัว่โมง 
 (Internship in Agribusiness Economics and Management) 
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการในหน่วยงานของเอกชน รัฐวสิาหกิจ ส่วน
ราชการ ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
 Practical work related to the field of agribusiness economics and management in the private firms; 
state enterprises; government organizations under supervision of the program staffs 
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877-481   เตรียมสหกิจศึกษา   30 ชัว่โมง 
 (Cooperative Education Preparation) 
 หลกัการสหกิจศึกษา องค์กรและสังคมการท างาน บทบาทหน้าท่ีในขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
การพฒันาทกัษะการท างานและบุคลิกภาพ การน าเสนอและการเขียนรายงาน 
 Cooperative education concept; organization and social work environment; role during practice in 
a workplace; work skill and personality development; presentation and report writing 
 
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 9((0)-27-0) 
 (Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-481 เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบติังานในสถานประกอบการของเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดย
ร่วมมือกบัองคก์รในการวางแผนและควบคุมการปฏิบติังาน การน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานวจิยั 
 Practical works in the private or state enterprises or government organizations; planning, 
monitoring, and evaluation of the students’ performance implemented through co-management between the 
program and the organizations; research report and presentation 
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รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร  3((3)-0-6) 
 (Principles of Agricultural Economics) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยุกต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ
การเกษตรของของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุรกิจเกษตร การคา้ระหวา่ง
ประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยนืและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development  
in ASEAN countries especially in southern Thailand; natural resources and environment; production 
economics; marketing; agricultural finance, agribusiness, international trade; government agricultural 
policies; concept of sustainable agriculture and the Sufficiency Economy Philosophy 
 

879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 3((3)-0-6) 
 (Life and Sufficiency Economy) 
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวฒันาการของโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์นชีวิตและชุมชน การบริหารจดัการท่ีดี 
การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาในโครงการ
พระราชด าริ กรณีตวัอยา่งเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 Background of sufficiency economy; meaning of sufficiency economy; evolution of Thailand’ s 
economic structure; the application and best practice; development of sufficiency economy at individual, 
household, community, business levels; case study on the application of sufficiency economy to the 
community in royal projects 
 

879-312 การตลาดสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Marketing)  

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของการตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ลกัษณะ
พิเศษของสินคา้เกษตร อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร วิถีการตลาด ตน้ทุน และส่วนเหล่ือมการตลาด 
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรและอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตร 
นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบนัการตลาดต่อประสิทธิภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอ านาจการ
ต่อรองการตลาด ปัญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว ์และอาหารทะเล  
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 Definitions of agricultural market and marketing; marketing roles in economics system; uniqueness 
of agricultural commodity; demand and supply for agricultural products; marketing channel, cost, and margin; 
agricultural product and food consumer behavior; market strategies; agricultural price movements; policies and 
roles of government sector and marketing institutions in price efficiency; farmers’ groups and market 
bargaining power; marketing problems of economic crops, livestock and seafood   
 

879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 (Modern Farm Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการฟาร์มในเชิงธุรกิจ สภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจ
ฟาร์ม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจดัการฟาร์ม การวางแผนและจดัท า
งบประมาณฟาร์ม การควบคุมและประเมินผล  การด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม 
การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา 
 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  
 

879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ    3((3)-0-6) 
 (Agribusiness and Management)  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ระบบธุรกิจเกษตรเกษตร ระบบธุรกิจยาง ระบบธุรกิจ
ปาล์มน ้ ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ การวิเคราะห์
ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจในการประเมินปัญหาและโอกาสในการแข่งขนัของธุรกิจเกษตรไทย 
 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 the Thai agribusiness            
 
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน 3((3)-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคี เศรษฐกิจการเกษตรของชาติ     
ต่างๆ ในอาเซียน ผลิตภาพการผลิตพืช ปศุสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า และประมง ประโยชน์ โอกาส 
ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา 
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 Thai agricultural economy; regional economic integration; agricultural economy of ASEAN 
countries; productivity of crops, livestock, aquaculture and fishery; benefits, opportunities, impacts and  
strategies of the Thai agricultural development; case study 
 

879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Economy of Industrial Crops) 
 ความส าคัญและโครงสร้างของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์พืชอุตสาหกรรมของโลกและ         
ของไทย พฒันาการของการผลิตและการตลาดพืชอุตสาหกรรม นโยบายและกลไก  การแก้ปัญหาพืช
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน ้ ามนั และขา้วในภาคใต ้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการพฒันาพืช
อุตสาหกรรมของประเทศไทย กรณีศึกษา 
 Importance and structure of industrial crops; global and Thai situation of  industrial crops; 
development of production and marketing of industrial crops; policies and problems solving mechanism; 
rubber, oil palm and rice economy in southern Thailand; related organizations; the future development of 
industrial crops in Thailand; case study 
 

879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว ์ 3((3)-0-6) 
 (Livestock Economy) 
 ความส าคญัและโครงสร้างของปศุสัตว์ต่อเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การผลิตและการตลาด         
ปศุสัตวข์องโลกและของไทย ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว ์วฏัจกัรธุรกิจของสุกร แพะ สัตวปี์ก และไข่ไก่ 
นโยบายของรัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันาการผลิตและการตลาดปศุสัตวข์องไทย 
 Importance and structure of livestock to Thai economy;global and Thai situation  
of livestock production and marketing; business in livestock supply chain; hog, goat, poultry and egg 
business cycle; government policy and related organizations; future development of livestock production 
and marketing in Thailand   
 
879-417 เศรษฐกิจการประมง 3((3)-0-6) 
 (Fishery Economy) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยุกต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ 

ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าในระดับฟาร์ม 
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์การผลิตและการประยุกตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การตลาดและราคาสินคา้สัตวน์ ้ า 
สถานการณ์ทรัพยากรประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
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Importance of fishery to Thai economy; aquaculture economics at the farm level; principles of 
production economics and applications on aquaculture; fish prices and marketing; situation of fishery 
resource; concepts of fishery resources economics; fishery production; economic efficiency and policy for 
sustainable fishery resources management  
 

879-418 การเงินภาคเกษตร                                                                               3((3)-0-6) 
 (Agricultural Finances) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยกุต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทุนทางการเกษตร ทฤษฎีการจดัการทางการเงิน การจดัการการเงินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร องคก์รการเงินชุมชน หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ จรรยาบรรณทางธุรกิจการเงิน 
 Importance of capital in agriculture; theory of financial management; financial management using 
the Sufficiency Economy Philosophy; financial statement analysis; investment analysis; sources of 
agricultural and agribusiness credit; community-based microfinance; principles of credit analysis; ethic in 
financial business 
 

879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร  3((3)-0-6) 
 (Agricultural Marketing Management) 
 ความหมายของการจัดการการตลาด ความสัมพันธ์ของการตลาดกับหน้าท่ีอ่ืน ๆ ในธุรกิจ 
ส่ิงแวดล้อมการตลาดและกรอบการค้าสินค้าเกษตร เป้าหมายและหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซ่ึงรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม    การวิเคราะห์
คู่แข่ง การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหลายธุรกิจ            
การจดัการ 4-Ps โดยเนน้ผลิตภณัฑ์ การจดัการช่องทางจ าหน่ายและโลจิสติกส์      การจดัการการตลาดเกษตร
ในประเทศไทยดว้ยแนวคิดตลาดยุคใหม่และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จรรยาบรรณทางการตลาด และ
กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตรขนาดยอ่ม  
 Definitions of marketing management; relationship between marketing and other business 
functions; agricultural marketing and trade environments; goals and principles of marketing management; 
analyses of firms’ external and internal environments for marketing planning including industry, competitor 
and consumer analyses; marketing strategies for enhancing firms competitiveness; 4- P’ s management 
emphasis on product, distribution channel and logistics management; applications of new approaches and 
sufficiency economy philosophy to agricultural marketing management in Thailand; ethics of marketing; 
case study in small agribusiness 
 



97 

 

879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agriculture) 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของภาคใต ้ความส าคญัของการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางในการน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยุทธ์ และการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจ
เกษตร 
 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 
 

879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness)  
 รูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก คุณสมบัติของการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละการพฒันาการสร้างสรรค ์การจดัท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
และกลยุทธ์ด้านการตลาด การจดัการด้านการผลิต บริการระบบบญัชี การเงิน  การบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการของภาครัฐ โดยเนน้ในภาคธุรกิจการเกษตร 
 Type of entrepreneur in large, medium and small agribusiness; qualifications of successful 
entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility analysis; discovering creativity and 
development; setting business plan; marketing strategies and analysis; production management; accounting 
system and financial management; human resources and organizations management; taxes and related laws; 
government services for agribusiness 
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  3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
               3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ- สกุล 

 
ระดับการศึกษาที่

จบ 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1. 3-9098-00167-94-0 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ พรหมมี 
 

Ph.D. 
 

Agribusiness 
Management 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2560 
 

    วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2543 

    วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2539 

2. 5-9010-00044-54-1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั 
 

Ph.D. 
 

Agricultural Systems 
& Engineering  

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2555 
 

    วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547 

    วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545 

3.   3-8009-00869-09-4            อาจารย ์ นางสาวอริศรา ร่มเยน็  
เณรานนท ์

Ph.D. Economic Chiang Mai University 2562 

    M.Sc.  International 
Economics and Finance  

Newcastle University, 
UK, 

2556 

    วท.ม.  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ,   ม.สงขลานครินทร์ 2550 
    วท.บ.  เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์, 2546 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ- สกุล 

 
ระดับการศึกษาที่

จบ 

สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ช่ือสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

4. BF 0165652     อาจารย ์ Ferdoushi Ahmed Ph.D Environment and 
Development 

Universiti Kebandsaan 
Malaysia, Malaysia 

2554 

   
 

M.Sc. Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2544 

   
 

B.Sc. Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2543 

5. 1-5299-00 
378-21-4 

อาจารย ์ นายเฉลิม  ใจตั้ง ศ.ม. เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2557 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 2555 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1
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               3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดบั
ที ่

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ระดบั
การศึกษา 

ทีจ่บ 

หลกัสูตร (สาขาวชิา) 
ทีจ่บ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอน ช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ พรหมมี 

3-9098-00167-94-0 
Ph.D. Agribusiness 

Management 
Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2560 
 

320 320 320 320 

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

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั 
5-9010-00044-54-1 

Ph.D. 
 

Agricultural Systems & 
Engineering  

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2555 
 

270 270 270 270 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545     
3. อาจารย ์ นายไชยยะ คงมณี 

3-8007-00357-76-6 
 
 
 

Ph.D. 
 
 
 
 

Economic Science 
(Excellent Honor) 

 
 
 

The National Institute of  
Higher  Education in 
Agricultural Science, 
Montpellier SupAgro, 
France 

2558 
 
 
 
 

340 340 340 340 

   ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามค าแหง 2547     

   วท.บ. เทคโนโลยยีาง ม.สงขลานครินทร์ 2541     

4. อาจารย ์ นางสาวนิตยา ขวญัแกว้ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 183 183 183 183 

  1-9307-00935-96-6 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 2554     

           

           



 

 

1
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ล าดบั
ที ่

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ/ 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ระดบั
การศึกษา 

ทีจ่บ 

หลกัสูตร (สาขาวชิา) 
ทีจ่บ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอน ช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 
5. รองศาสตราจารย ์ นางสุธญัญา ทองรักษ ์

3-9305-00634-58-7 
Ph.D.  Agricultural Economics University of Missouri-

Columbia, USA 
2538 353 353 353 353 

   M.agr.St 
 

Natural Resource 
Management 

University of 
Queensland, 
Australia 

2532 
 

    

   วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2527     
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวสิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั 

3-7399-00159-54-1 
 

Ph.D. Doctor agriculturae, 
  

Justus-Liebig University 
of  Giessen, Germany 

2551 
 

270 270 270 270 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2538     
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2532     

7. อาจารย ์ Mrs. Ferdoushi Ahmed  
BF 0165652 

Ph.D.  Environment and 
Development 

Universiti Kebangsaan, 
Malaysia 

2554 100 100 100 100 

   M.Sc. 
 

Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2544 
 

    

 
  

B.Sc. Home Economics University of Dhaka, 
Bangladesh 

2543     
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 3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
  อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  
 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

1)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรและชุมชนภาคใต้ (PLO1) 
1.1)  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ  
1.2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้งประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
1.3)  มีทกัษะในการคน้ควา้วิจยัและสามารถน าผลวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นเศรษฐศาสตร์

เกษตรและธุรกิจเกษตร  
1.4)  บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
2)  สามารถปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

(PLO2) 
2.1)  สามารถน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ เขา้ใจหลกัเหตุและผลไป

ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 
2.2)  มีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและทกัษะการวิจยั เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน

ดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 
2.3)  สามารถวเิคราะห์ วางแผน และเลือกใชเ้คร่ืองมือดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร    และการ

จดัการ เพื่อการพฒันาและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค ์
3)  มีทักษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

(PLO3) 
3.1)  มีทักษะการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผล  การ

วเิคราะห์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
3.2)  สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และพัฒนางานด้าน

เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
4)  มีทกัษะการใช้ดิจิทลัเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารจัดการ (PLO4) 

4.1)  สามารถประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อการบริหารจดัการและการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
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4.2)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 

5)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูล ทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ (PLO5) 
5.1)  มีความสามารถในการเป็นผูน้ า และผูต้าม การท างานเป็นทีม รวมทั้งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน

การปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค ์
5.2)  มีมนุษยสัมพนัธ์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตวัเข้ากับเกษตรกร 

ชุมชน ผูร่้วมงาน สถานประกอบการได้ สามารถปรับตัวในสถานการณ์และบริบท
แวดลอ้มท่ีหลากหลาย และเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 

5.3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (PLO6) 
 6.1)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6.2)  มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และมีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน เคารพกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
 4.2  ช่วงเวลา  
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการไดก้ าหนดให้
นักศึกษามีการฝึกงานในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-381 การ
ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ และในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  นกัศึกษาสามารถ
เลือกลงรายวิชา 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ โดยท่ีสถานประกอบการ
สหกิจศึกษาออกแบบการจดัรายวิชาร่วมกบัหลกัสูตร ทั้งน้ีนักศึกษาท่ีสามารถเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการไดน้ั้น จะตอ้งลงทะเบียนรายวิชา 877-481 เตรียมสหกิจศึกษา ใน
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  1)  รายวชิา 877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ  
   ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 350 ชัว่โมง 
  2)  รายวชิา 877-481 เตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 30 ชัว่โมง 
  3)  รายวชิา 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ   
   ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 4 จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย        
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนแผนการศึกษาปกติทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ภายใตก้ารให้ค  าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้นกัศึกษาฝึกการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
และการจดัการธุรกิจเกษตร เพื่อคน้หาค าตอบตามกระบวนการการวิจยัทางสังคมศาสตร์ และฝึกทกัษะการ
น าเสนอผลงานวิจยั โดยนกัศึกษาไดเ้รียนรายวิชา 877-319  วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจยัและฝึกการคน้ควา้รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อจดัท าขอ้เสนอโครงการวจิยั 
(Research Proposal)  และมีการน าเสนอโครงร่างขอ้เสนอโครงการวิจยั ในรายวิชา 877-497 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกคน ตอ้งมีการจดัท ารายงานใน
รูปแบบของรายงานวิจยั เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาท างานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการโดยเป็น
ประเด็นการวิจยัท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากหน่วยงาน/สถานประกอบการสหกิจศึกษาท่ีนกัศึกษาปฏิบติังาน และ
หน่วยงาน/สถานประกอบการสหกิจศึกษาออกแบบการจดัการและควบคุมดูแลการท าวิจยัร่วมกบัอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงานวจิยั    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  1)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจัดการ เพ่ือ

พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรและชุมชนภาคใต้ (PLO1) 
   1.1)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในศาสตร์ ท่ีศึกษา  รวมทั้ ง

ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
   1.2)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     

ในกระบวนการวจิยั 
  2)  สามารถปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

(PLO2) 
  2.1)  สามารถน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ เขา้ใจหลกัเหตุและผล ไป

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการวจิยั 
  2.2)  มีทกัษะการวิจยั เพื่อสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 
  2.3)  สามารถวเิคราะห์ วางแผน และเลือกใชเ้คร่ืองมือดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร    และการ

จดัการเพื่อด าเนินการวจิยัอยา่งสร้างสรรค ์
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 3)  มีทักษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
(PLO3) 

  3.1)  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการวจิยั 
  3.2)  สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการวจิยั 
  4)  มีทกัษะการใช้ดิจิทลัเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารจัดการ (PLO4) 
   4.1)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจยั

อยา่งสร้างสรรค ์ 
   4.2)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัอยา่งเหมาะสม 
  5)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐาน

ของข้อมูล ทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ (PLO5) 

   5.1)  สามารถส่ือสารน าเสนอผลงานวิจยัทั้งทางวาจาและการเขียนเชิงวิชาการ และเลือกใช้
รูปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  

   5.2)  มีความสามารถในการเป็นผูน้ า และผูต้าม และสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งดี 
  6)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (PLO6) 
   6.1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 
   6.2)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรียนชั้นปี 4 ภาคการศึกษาท่ี  2  
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  1)  จดัใหมี้อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาและประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  2)  ก าหนดชัว่โมงการให้ค  าแนะน าในการท าวิจยั ทบทวนและฝึกปฏิบติัการ การวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ           
  3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และประเมินผล 
  4)  จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 
  5)  อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
  6)  จดักิจกรรมเพื่อน าเสนอผลงานวจิยัของนกัศึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะจากคณาจารยใ์นสาขา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลโดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
            ส่วนท่ี 1 ประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยมีกรอบการประเมิน  1) กระบวนการและพฤติกรรม
การท าวจิยัของนกัศึกษา และ 2) รายงานวจิยั  
               ส่วนท่ี 2 ประเมินผลโดยคณาจารย์ผูเ้ข้าฟังการน าเสนอผลงานของนักศึกษา โดยมีกรอบการ
ประเมิน 1) เน้ือหา และ 2) ทกัษะในการน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งน้ีเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกนัในการ
ประเมินผล หลกัสูตรไดก้ าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ทั้งในส่วนของรายงาน
การวจิยัและการน าเสนอผลงานวจิยั  
             ส่วนท่ี 3 การประเมินผลโดยอาจารยผ์ูจ้ดัการวิชา โดยประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน
ในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงาน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล  
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
1.  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเกษตร และเสนอแนว
ทางการพัฒนา เศรษฐ กิ จ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร
ในภาคใตแ้ละอาเซียน 

 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
วิ ธีการท่ีหลากหลายและมีการ
วดัผล ประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั
วิ ธีการ เ รียนการสอนและ เพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

2. หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมศึกษา           
ดูงาน การบรรยายจากวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์จริง 
และใช้กรณีศึกษาในการเรียนการ
สอนในรายวิชา ต่าง  ๆ  เพื่ อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จริง 

3. หลัก สูตรก าหนดให้นัก ศึกษา
ฝึกงานภาคสนาม จ านวน 350 
ชั่วโมง เพื่อฝึกทักษะการท างาน
จริง  

4. หลกัสูตรจดัให้มีสหกิจศึกษา เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้แบบ     บูรณา
การกบัการท างานจริง  

5. หลกัสูตรก าหนดใหมี้กิจกรรม   ฝึก
ประสบการณ์เชิงธุรกิจ       ดว้ยการ
ลงมือปฏิบัติฝึกท าธุรกิจระหว่าง
เรียน  

6. เพื่อให้นักศึกษาได้เ รียนรู้อย่าง
สากล คณะและสาขาจัดอาจารย์
ชาวต่างประเทศสอนในรายวิชา

PLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
และการจดัการ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและ
ชุมชนภาคใต ้

PLO2  สามารถปฏิบัติง านด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการธุรกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า 

PLO5  มี คว าม เ ป็นผู ้น า  ผู ้ต า ม 
สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถส่ือสารได้อย่าง
เขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล 
ทั้ งการน าเสนอด้วยวาจา 
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น  ร ว ม ถึ ง
สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
ต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ ตลอดจน
ส่ง เส ริมให้อาจารย์ใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
และมีการมอบหมายการอ่านต ารา
แ ล ะ บทค ว า ม วิ ช า ก า ร ท่ี เ ป็ น
ภาษาองักฤษ  

7. ส่ ง เ ส ริ ม ให้นัก ศึ กษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบับุคคลภายนอก  

8. ส่ ง เ ส ริ ม ให้นัก ศึ กษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  และ
ห รือสนับส นุนให้นัก ศึ กษา มี
ประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

2.  เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และ/หรือ นักบริหารจดัการ
ธุ ร กิ จ เ กษตร  ท่ี ส าม า รถ
ประยุกต์ใช้นว ัตกรรมและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

1. หลกัสูตรจดัให้มีการเรียนการสอน
ในรายวิชาท่ีครอบคลุมทฤษฎีและ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
เศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจ
เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

2. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล   

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
วิ ธีการท่ีหลากหลายและมีการ
วดัผล ประเมินผลท่ีสอดคล้องกบั

PLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
และ การจดัการ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและ
ชุมชนภาคใต ้

PLO2  สามารถปฏิบัติง านด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการธุรกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า 

PLO3  มีทักษะการจัดการข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
 
 
 

วิ ธีการ เ รียนการสอนและ เพื่ อ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

4.  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมศึกษา           
ดูงาน การบรรยายจากวทิยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์จริง 
และใช้กรณีศึกษาในการเรียนการ
สอนในรายวิชา ต่าง  ๆ  เพื่ อให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จริง 

5.  การใช้ระบบการเรียนการสอน
แบบ e-learning  

6.  จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
คน้ควา้ รวบรวม และจดัการขอ้มูล 
เพือ่การวางแผนและการตดัสินใจ 

7.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม         
การอบรมการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป (Software and 
Application) ท่ีมหาวทิยาลยั / คณะ 
/ องคก์รหน่วยงานจดัข้ึน   

8. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัท า
ช้ิ น ง า น ใ น รู ป แบบ ส่ื อ ดิ จิ ทัล
รูปแบบต่าง ๆ 

พฒันาเศรษฐกิจการเกษตร
และธุรกิจเกษตร 

PLO4   มีทกัษะการใชดิ้จิทลั
เทคโนโลยเีพื่อการบริหาร
จดัการ 

3.  มี จิตส านึกในการด ารงตน
เพื่ อประโยชน์ของ เพื่ อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1.  จดักิจกรรมในรายวิชาประโยชน์
เพื่ อนม นุษย์  ท่ี ม อบหมา ย ให้
นั ก ศึ ก ษ า จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ก่อให้ เ กิดประโยชน์แ ก่ ชุมชน 
สังคม 

PLO2 สามารถปฏิบัติง านด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการธุรกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า 

PLO5  มี คว าม เ ป็นผู ้น า  ผู ้ต า ม 
สามารถท างานเป็นทีม และ
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
2.  สนับสนุนงบประมาณในการท า

โครงการท่ี เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3.  จัด กิ จ ก ร ร ม ใ นก า รน า เ ส น อ
โครงการท่ี เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4.  สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนั
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 

5.  สอดแทรก จิ ตส า นึ กขอ ง ก า ร
ด าเนินการเพื่อประโยชน์    ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   ในการ
เรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา 

6.  สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

สามารถส่ือสารได้อย่าง
เขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล 
ทั้ งการน าเสนอด้วยวาจา 
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น  ร ว ม ถึ ง
สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

PLO6  มี คุณธรรม จริยธรรม  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
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มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
 

1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.   มีวนิยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 2.   ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
 3.   มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวชิาชีพ 
2.   ด้านความรู้ 
 1.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัในสาขาวชิา และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.   สามารถประยกุตค์วามรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั 
 4.   สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการทั้งศาสตร์ในสาขาวชิา และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1.   มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.   มีความสามารถในการประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ

ปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 3.   มีความใฝ่รู้  สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและสร้างสรรค์ 
4.   ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1.   มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.   มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 3.   มีความสามารถในการปรับตวั ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์
5.   ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.   สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น 

และการน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. มีทกัษะความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและจ าเป็น 
 3. สามารถเลือก และประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 4.   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  



  
 

1
1
2

 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรกบัมาตรฐานวชิาชีพ และมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม 

 
ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและ
ชุมชนภาคใต ้

   

  

 

    

   
 
 
 

  

  

PLO2 สามารถปฏิบติังานดา้น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการธุรกิจเกษตรตลอด
โซ่คุณค่า 

   

  

 

    

       

PLO3  มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร 

                 



  
 

1
1
3

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม 

 
ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO4 มีทกัษะการใชดิ้จิทลั
เทคโนโลยเีพื่อการบริหาร
จดัการ 

                 

PLO5 มีความเป็นผูน้ า ผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ
บนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการ
น าเสนอดว้ยวาจา และการ
เขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้
รูปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

                 

PLO6 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 
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3.  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวดัและ การประเมินผล 
 (แสดงความสอดคลอ้งระหวา่ง ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตรกบักลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การ

วดัและการประเมินผล (Constructive alignment) โดยแสดงขอ้มูลแยกในแต่ละ PLOs) 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมินผล 

PLO1 สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
และการจดัการ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและ
ชุมชนภาคใต ้

1. จดัใหมี้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์ จริง และฝึกการ
คิดวเิคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
สถานการณ์จริงผา่นการใชส่ื้อ
ออนไลน์และการศึกษาดูงาน
และใหน้กัศึกษาคิดคน้วธีิการ
แกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่งเป็น
ระบบ  

2. การพฒันาทกัษะการคิด
วเิคราะห์ ทั้งในระดบับุคคล 
และกลุ่ม เช่น สะทอ้นการคิด 
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์
กรณีศึกษา  

3. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active learning  

4.  จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากร
ภาย นอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
หรือมี ประสบการณ์ตรง  

5.  จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/   การ
ฝึก ปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ  

6.  สร้างทกัษะการท าวจิยัและ
เสนอการผลงานวจิยั  

1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบติัของ    
นกัศึกษา 

2.การประเมินจากการเขียน
รายงานของนกัศึกษาและการ
น าเสนอผลงาน 

 3. ประเมินจากความสามารถใช้
ทกัษะในการวเิคราะห์เน้ือหา
และการน าเสนอ   การแสดง
ความคิดเห็น และการตอบ
ค าถาม 

4. การใชข้อ้สอบ และ/หรือ 
มอบหมายแบบฝึกหดัท่ีเนน้
การกระตุน้ให ้นกัศึกษาคิด 
วเิคราะห์ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมินผล 
PLO2 สามารถปฏิบติังานดา้น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการธุรกิจ
เกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

1.  ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์    
จริงและคิดคน้วธีิการแกปั้ญหา
จากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 

2.  จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด 
จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การ
จดัการเรียนแบบ e-learning 

3.  จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยั
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 

4.  จดัใหมี้การฝึกภาคสนาม และ 
สหกิจศึกษา ทั้งในระดบัชุมชน
และระดบัองคก์ร 

5.  จดัใหมี้กิจกรรมพฒันาทกัษะ  
การเป็นผูป้ระกอบการ เช่น   
การเขียนแผนธุรกิจ การ
น าเสนอแผนธุรกิจ โครงการ
ฝึกท าธุรกิจ 

1.  ประเมินตามสภาพจริงจาก    
ผลงานและการปฏิบติัของ    
นกัศึกษา 

2.  ประเมินจากการรายงาน/แผน
ธุรกิจ/โครงการธุรกิจ   

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ พฒันาการการเรียนรู้ 
และทกัษะในการวางแผน 
แกปั้ญหา 

4.  การน าเสนอผลงาน  
5.  ประเมินจากผลงาน การ

ปฏิบติังานในการฝึกงาน
ภาคสนาม และ/หรือ สหกิจ 
ศึกษา 

PLO3 มีทกัษะการจดัการขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจการเกษตร
และธุรกิจเกษตร 

1.  ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์    
จริงและคิดคน้วธีิการแกปั้ญหา
จากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 

2.  จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด 
จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การ
จดัการเรียนแบบ e-learning 

3.  จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยั
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 

1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบติัของ   
นกัศึกษา 

2. การประเมินจากความสามารถ
ในการคน้ควา้ วิเคราะห์ เรียบ
เรียงขอ้มูลในรายงาน / 
แบบฝึกหดั 

3. การใชข้อ้สอบ และ/หรือ 
มอบหมายแบบฝึกหดัท่ีเนน้
การกระตุน้ให ้นกัศึกษาคิด 
วเิคราะห์ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมินผล 

 4.  จดัใหมี้การฝึกภาคสนาม และ 
สหกิจศึกษา ทั้งในระดบัชุมชน
และระดบัองคก์ร 

 

4.  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ พฒันาการการเรียนรู้ 
และทกัษะในการวางแผน 
แกปั้ญหา 

5.  การน าเสนอผลงาน  
6 ประเมินจากผลงานการ

ปฏิบติังานในการฝึกงาน
ภาคสนาม และ/หรือ   สหกิจ 
ศึกษา 

PLO4 มีทกัษะการใชดิ้จิทลั
เทคโนโลยเีพื่อการบริหาร
จดัการ 

1.  จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ  

2. มอบหมายช้ินงานท่ีตอ้งใช้
เทคโนโลยแีละส่ือดิจิทลัใน
การสรุปประเด็นและน าเสนอ 

3.  การจดัการเรียนการสอนแบบ                 
e-learning ผา่นระบบ LMS 
และ Application การเรียนการ
สอนท่ีช่วยเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ 

1.  ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบติัของ
นกัศึกษา 

2.  สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณภาพของงาน 

 

PLO5 มีความเป็นผูน้ า ผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทีม 
และสามารถส่ือสารได้
อยา่งเขา้ใจบนพื้นฐานของ
ขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจา และการเขียน รวมถึง
สามารถเลือกใชรู้ปแบบ

1.  มอบหมายใหท้ ากิจกรรมกลุ่ม
ในรายวชิาต่าง ๆ และจดัให ้      
มีการน าเสนอรายงาน 

2. ใหค้  าแนะน าการแกปั้ญหา     
การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง   
การน าเสนอ 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารติดต่อ 

1.  สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณภาพของงาน 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมินผล 
การส่ือสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

     ส่ือสารระหวา่งเรียนกบัองคก์ร
ตา่ง ๆ เชน่ การเขา้รว่ม
กิจกรรมตา่ง ๆ การท างานทนุ
แลกเปล่ียน การติดตอ่สถานท่ี
ฝึกงาน เป็นตน้ 

PLO6  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1. มีรายวชิาท่ีสอนและ/หรือ
สอดแทรกดา้นของคุณธรรม 
จริยธรรม  

2. มอบหมายงานใหค้น้ควา้เขียน
รายงานและน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

3. ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบ
วนิยั เนน้การเขา้ชั้นเรียนให้
ตรงเวลา มีการแต่งกายท่ี
เป็นไปตามกฎระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 

4. บรรยายพิเศษดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมโดยผูมี้ประสบการณ์ 

5. การแสดงออกอนัเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 

1. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
2.  สังเกตพฤติกรรม 
3.  ประเมินจากผลการท างานกลุ่ม

และรายงานผล 
4. ประเมินจากการตรงต่อเวลา

ของนกัศึกษาในการเขา้ชั้น
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการ
มีส่วนร่วมกิจกรรม 

5. สังเกตปริมาณการทุจริตใน   
การสอบ 

6.  ประเมินจากองคก์รท่ีนกัศึกษา
ไปฝึกงาน 

     

  
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

4.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั 
 (จดัท า Curriculum Mapping  เพียงชุดเดียวโดยให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปดว้ย) 
 

รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102  ศาสตร์พระราชากับ 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
2((2)-0-4) 

      

388-100 สุ ขภ าวะ เ พ่ื อ เ พ่ื อน
มนุษย ์  

1((1)-0-2) 
      

877-101 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2)       
สาระที่ 2  ความเป็นพลเมืองและชีวติที่สันติ 
950-102  ชีวิตท่ีดี          3((3)-0-6)       
895-001 พลเมืองท่ีดี     2((2)-0-4)       
สาระที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103 ไอ เ ดี ย สู่ ค ว า ม เ ป็ น

ผูป้ระกอบการ   
1((1)-0-2) 

      

สาระที่ 4  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดจิทิัล   
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4)       
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4)       
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสี

เขียว   
2((2)-0-4) 

      

142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4)       
472-115  ฉนัตอ้งรอด 2((2)-0-4)       
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั 2((2)-0-4)       
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิง

เพ่ือชีวิตยคุดิจิทลั  
2((2)-0-4) 

      

142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4       
472-113  ดาบสองคม 2((2)-0-4       
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   
315-202 ก า ร คิ ด กั บ ก า ร ใ ช้

เหตุผล 
2((2)-0-4 

      

895-011  การคิดเพ่ือสร้างสุข 2((2)-0-4       
895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4       
142-124 การแก้ ปัญหาแบบ

สร้างสรรค ์
2((2)-0-4 

      

472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4)       
322-100  ค านวณศิลป์    2((2)-0-4)       
895-010  การคิดกบัพฤติกรรม

พยากรณ์   
2((2)-0-4) 

      

142-129  คิดไปขา้งหนา้   2((2)-0-4))       
472-118  เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4)       
สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร   
890-001  สรรสาระ

ภาษาองักฤษ 
2((2)-0-4) 

      

890-002  ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนั 

2((2)-0-4) 
      

890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4)       
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)       
890-005  ภาษาองักฤษเชิง

วิชาการ 
2((2)-0-4) 

      

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา   
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)       
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2)       
895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2)       
895-023  กีตาร์ 1((1)-0-2)       
895-024  อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)       
895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)       
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2)       
895-027  อรรถรสภาษาไทย 2((2)-0-4)       
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
895-028  การวาดเสน้

สร้างสรรค ์
2((2)-0-4) 

      

895-030  วา่ยน ้า    1((1)-0-2)       
895-031  เทนนิส 1((1)-0-2)       
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2)       
895-033  กรีฑา 1((1)-0-2)       
895-034  ลีลาศ 1((1)-0-2)       
895-035  เปตอง 1((1)-0-2)       
895-036  ค่ายพกัแรม 1((1)-0-2)       
895-037  แบดมินตนั 1((1)-0-2)       
895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)       
895-039  การออกก าลงักายเพ่ือ

สุขภาพ 
1((1)-0-2) 

      

340-162  สุนทรียศาสตร์การ
ถ่ายภาพ 

1((1)-0-2) 
      

061-001  ความงามของ
นาฏศิลป์ไทย    

1((1)-0-2) 
      

472-116  ถกัทอเส้นใย เขา้ใจ
ทอ้งถ่ิน 

1((1)-0-2) 
      

472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2)       
รายวชิาที่เหลือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
890-010 การพฒันาทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษ 
2((2)-0-4) 

      

890-011  อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4)       
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)       
890-013 อ่ า น ง า น เ ขี ย น เ ชิ ง

วิชาการส าราญใจ 
2((2)-0-4) 

      

890-014 ฝึ ก ส า เ นี ย ง ผ่ า น
เสียงเพลง 

2((2)-0-4) 
      

890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือ
การส่ือสารในชีวิตจริง 

2((2)-0-4) 
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
890-020  การสนทนา

ภาษาองักฤษ 
2((2)-0-4) 

      

890-021 ฟังแลว้พูด
ภาษาองักฤษ 

2((2)-0-4) 
      

890-022 การน าเสนอและการ
พูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาองักฤษ 

2((2)-0-4) 
      

890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ผา่นทางวฒันธรรม 

2((2)-0-4) 
      

890-024 รังสรรคห์นงัสั้น
ภาษาองักฤษ 

2((2)-0-4) 
      

890-025 ทกัษะการเรียน
ภาษาองักฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

2((2)-0-4) 
      

890-026  บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษ  

2((2)-0-4) 
      

890-030  การส่ือสาร
ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 

2((2)-0-4) 
      

890-031  ภาษาองักฤษในท่ี
ท างาน 

2((2)-0-4) 
      

890-032  ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

2((2)-0-4) 
      

890-033 ภาษาองักฤษส าหรับ
ผูบ้ริโภค และ
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4) 
      

890-040 การเขียนเพ่ือการ
สมคัรงาน 

2((1)-0-4) 
      

890-041 ภาษาองักฤษเพ่ือการ
สมัภาษณ์งาน 

2((2)-0-4) 
      

890-050 แปลสิกเูกิล 2((2)-0-4)       
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
890-060  ภาษาองักฤษ

ตลอดเวลา 
2((2)-0-4) 

      

890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการ
รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

2((2)-0-4) 
      

890-070  พิชิตขอ้สอบ
ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ท างาน  

2((2)-0-4) 
      

890-071  พิชิตขอ้สอบ
ภาษาองักฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

2((2)-0-4) 
      

891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)       
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นใน

ชีวิตประจ าวนั 
2((2)-0-4) 

      

891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นใน
ท่ีท างาน 

2((2)-0-4) 
      

891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)       
891-021  สนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวนั 
2((2)-0-4) 

      

891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ี
ท างาน 

2((2)-0-4) 
      

891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)       
891-031  สนทนาภาษามลายใูน

ชีวิตประจ าวนั 
2((2)-0-4) 

      

891-032  สนทนาภาษามลายู
เพ่ือการท่องเท่ียว 

2((2)-0-4) 
      

891-033 ภ า ษ า ม ล า ยู ก ล า ง
ส าหรับสตัวแพทย ์

2((2)-0-4) 
      

891-034  ภาษามลายูถ่ินส าหรับ
สตัวแพทย ์

2((2)-0-4) 
      

891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)       
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลี

ในชีวิตประจ าวนั 
2((2)-0-4) 

      

891-042  สนทนาภาษาเกาหลี
ในท่ีท างาน 

2((2)-0-4) 
      

891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)       
895-042  ศิลปะการส่ือสาร

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 
21 

2((2)-0-4 
      

895-043  การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4       
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั 2((2)-0-4       
895-045 ทกัษะการส่ือสาร 2((2)-0-4       
895- 046 ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก า ร

ส่ือสาร 
2((2)-0-4 

      

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ   
1.  กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6)       
460-106  หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6)       
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)       
874-391 กฎหมายควบคุมการ

ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2(2-0-4) 
      

877-111  พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4)       
877-112  ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้า

เศรษฐกิจ 
2((2)-0-4) 

      

877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค  

3((3)-0-6) 
      

877-114  หลกัเศรษฐศาสตร์มห
ภาค  

3((3)-0-6) 
      

877-115 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-

3((3)-0-6) 
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
เกษตรและการจดัการ 
1 

877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
และการประยกุต ์

3((3)-0-6) 
      

877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาค
และการประยกุต ์

3((3)-0-6) 
      

877-213 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-
เกษตรและการจดัการ 
2 

3((3)-0-6) 

      

877-214  ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)       
877-215  เศรษฐศาสตร์การผลิต

ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3((3)-0-6) 

      

877-311  การตลาดและราคา
สินคา้เกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-312  การจดัการและกลยทุธ์
ทางธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-313  การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-
เกษตร 

3((2)-2-5) 

      

877-314 การจดัการทรัพยากร
มนุษยท์างธุรกิจ-
เกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-315  เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6)       
877-316  การจดัการการเงินใน

ธุรกิจเกษตร 
3((3)-0-6) 
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
877-317  การจดัการธุรกิจ

เกษตรระหวา่ง
ประเทศ 

3((3)-0-6) 
      

877-318  การประกอบการทาง
ธุรกิจเกษตร 

3((2)-2-5) 
      

877-319 วิธีวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ 

3((2)-2-5) 
      

877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6)       
877-412 หลกัการวิเคราะห์

โครงการ 
3((3)-0-6) 

      

877-497  สมัมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ 

1((1)-0-3) 
      

877-498  โครงงานวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ 

3((0)-0-9) 
      

2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก) 
877-331 การจดัการธุรกิจฟาร์ม

สมยัใหม่และ
นวตักรรม 

3((3)-0-6)   
      

877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)         
877-333  เศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3((3)-0-6)   
      

877-334 เ ศ ร ษฐศ าสต ร์ ก า ร
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

3((3)-0-6)   
      

877-335 เศรษฐกิจการประมง
และอุตสาหกรรม 

3((3)-0-6)   
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
877-336 ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
ประยกุตใ์ช ้

3((2)-2-5)   
      

877-337  การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและชนบท 

3((3)-0-6) 
      

877-338  การตลาดปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-339 พฤติกรรมผูบ้ริโภค
อาหาร 

3((3)-0-6) 
      

877-431 เ ศ ร ษฐศ าสต ร์ ก า ร
พฒันาการเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-432 เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร 

3((3)-0-6) 
      

877-433  นโยบายเกษตรและ
ธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-434  การจดัการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-435  การจดัการการตลาด
สมยัใหม่ส าหรับธุรกิจ
เกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-436  เศรษฐกิจการเกษตร
ไทยและอาเซียน 

3((3)-0-6) 
      

877-437  การจดัการเชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) 
      

877-438 การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน 

3((3)-0-6)   
      

877-439  การจดัการความเส่ียง
ดา้นราคาสินคา้เกษตร 

3((3)-0-6) 
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รายวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
877-xxx หวัขอ้พิเศษทาง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-
เกษตรและการจดัการ 

3((x)-y-z) 
      

ค.  หมวดวชิาฝึกงาน 
877-381 การฝึกงานทาง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-
เกษตรและการจดัการ                           

350 ชัว่โมง 
      

877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง       
877-482 สหกิจศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-
เกษตรและการจดัการ                          

9((0)-27-0) 
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5.  ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

ปีที่ รายละเอยีด 
1 1. มีทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจดัการขอ้มูล

และวเิคราะห์ขอ้มูลบริบทภาคใต ้ 
2. มีความสามารถท างานเป็นทีม  

2 1. มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจดัการธุรกิจเกษตรได ้
2. มีความสามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า 
3.  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการ

ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
4. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการบริหารจดัการขอ้มูลและวางแผน 

3 1. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้

2. มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้เกษตรท่ีส าคญัของภาคใต ้

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ      การ
จดัการเพื่อประกอบธุรกิจเกษตรได ้

4. มีความเป็นผูน้ า สามารถท างานเป็นทีมได้ดี และสามารถประยุกต์การท างานร่วมกับ
องคก์รอ่ืน ๆ ได ้

5. สามารถส่ือสารไดอ้ย่างเขา้ใจบนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา และการ
เขียน รวมถึงสามารถเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4 1. สามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่
คุณค่า 

2. มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการวางแผน จดัการ พฒันาเศรษฐกิจ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร 

3.  สามารถท าวิจยัเชิงวิชาการ โดยใชท้ฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การจดัการธุรกิจ
เกษตร และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการวจิยัและบริหารจดัการ 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
      เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
2) สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวชิา 
3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวิชา และ คณะกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณารับรอง 
4) การประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและสหกิจศึกษา 

ประเมินจากผูเ้ก่ียวขอ้งสถานประกอบการและรายงานการฝึกงานและหรือผลงานของนกัศึกษา  
5) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยตอ้งเรียน
ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.00 จาก
ระบบ 8 ระดบัคะแนน    

2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
4.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  นกัศึกษามีสิทธ์ิในการขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา หรือ ผลการประเมินการศึกษา  และเห็น
ว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการประเมินผลดงักล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เพื่อขอดูกระดาษค าตอบ คะแนน 
และวิธีการประเมินผลของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
     การเตรียมการในระดบัมหาวทิยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
     การเตรียมการในระดบัคณะ  

1) คณะฯมีการจดัระบบพี่เล้ียงส าหรับอาจารยใ์หม่ในการดูแลเป็นท่ีปรึกษาในช่วง 1 ปีแรก 
2) คณะฯมีการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร (HR-MIS/MIS-DSS) ระบบสารสนเทศ

นกัศึกษา (SIS) เบ้ืองตน้ 
 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

     การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 
1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  
2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซ่ึงครอบคลุม

ทกัษะการจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้ง     การวดั
และการประเมินผล 

  การพฒันาระดบัคณะ 
1) มีการจดัการความรู้ (KM) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการ การขอประเมิน

สมรรถนะการสอน และการเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ เป็นตน้ 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

  การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 
1) มหาวิทยาลยัให้ทุนสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ         ใน

ต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลยัมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนบัสนุน

เงินค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันา     การเรียนการสอน 
และท าวจิยั 
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 การพฒันาระดบัคณะ 
1) คณะฯ มีการจดังบประมาณสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาในการลาศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาเอก (ส าหรับอาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาโท) 
2)  คณะฯ มีการจดังบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาตนเอง (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน/เรียนภาษา) จ านวนปีงบประมาณละ 25,000.-บาท (สะสมได ้2 ปีงบประมาณ) 
3) คณะฯ มีการสนบัสนุนทุนในการลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

ทุนPh.D. 50% หรือการสนบัสนุนเงินทุนเพิ่มเตรียมกรณีทุนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอในการช าระ
ค่าเล่าเรียน 

4) คณะฯมีการช่วยในการขอทุนสนบัสนุนไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อส่งคณาจารยร์ะดบัคุณวฒิุปริญญาโทไปศึกษาต่อในสาขาวชิาท่ีคณะฯตอ้งการ 

5) คณะมีกองทุนวจิยั 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การก ากบัมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีการก ากบัมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย 

1) มีกรรมการประจ าคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าหน้าท่ี วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร  
3) มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การ

พฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผลหลกัสูตร และมีการรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการ
ปรับปรุง และ 

4) มีอาจารยผ์ูจ้ดัการรายวิชาท าหน้าท่ีจดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั
อาจารยผ์ูส้อน ประสานงานและด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
รายวชิาท่ีรับผดิชอบใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

 
2.  บัณฑิต   

1)  มีการส ารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ก่อนจบ
การศึกษาทุกปี เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และประกอบการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

2)  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร 
3)  มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 
4)  มีการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานและไปสหกิจ

ศึกษา เพื่อให้สะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อนกัศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ทศันคติ และทกัษะการท างาน โดยน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
3.  นักศึกษา   
 3.1  การรับนักศึกษา 
  3.1.1  คุณสมบัติพืน้ฐานและช่องทางการรับนักศึกษา 
   หลกัสูตรรับนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัพื้นฐาน คือ ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีแผนรับนกัศึกษาใน 5 ช่องทางหลกั 
ประกอบดว้ย   
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 1) รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
 2)  รับตรง 14 จงัหวดัภาคใต ้
 3)  รับนกัเรียนท่ีใชผ้ลคะแนน GAT/ PAT   
 4)  รับนกัเรียนท่ีใชผ้ลคะแนน Admission 
 5)  โครงการพิเศษของคณะ  
  ในแต่ละช่องทางการรับนกัศึกษามีการก าหนดเกณฑก์ารรับท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัการ
คดัเลือกนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  คณะและหลกัสูตรมีการจดักิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนกัศึกษาใหม่ และจดัค่ายเตรียมความ
พร้อมทั้งดา้นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น การปรับตวัและการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั และอ่ืน ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความพร้อมก่อนเขา้ชั้นเรียน 
 3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
  3.2.1  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
   หลกัสูตรมีแนวทางการควบคุมดูแลการใหค้  าปรึกษาวชิาการ และแนะแนวแก่นกัศึกษา ดงัน้ี 
 1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้รับมอบหมาย ให้ท าหน้าท่ีอาจารย์               

ท่ีปรึกษาทัว่ไป ตั้งแต่นกัศึกษาเขา้เรียนชั้นปีท่ี 1 โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะให้ค  าปรึกษา
ทางดา้นวชิาการ การลงทะเบียน การท ากิจกรรมและการปรับตวัของนกัศึกษา นอกจากน้ี
ยงัมีฝ่ายวชิาการ    ท่ีจะช่วยใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาไดอี้กทาง 

 2)  นกัศึกษาสามารถปรึกษาดา้นวิชาการหรือขอค าแนะน าได้จากอาจารยใ์นหลกัสูตรทุก
ท่าน 

 3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้ รับมอบหมาย ให้ท าหน้าท่ีอาจารย์             
ท่ีปรึกษางานวจิยั ทั้งรายวชิาสัมมนาและโครงงานวจิยั 

  3.2.2  การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
   กรรมการบริหารหลกัสูตรเน้นให้อาจารยท่ี์รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา จดัการเรียน การ
สอนให้นักศึกษาสามารถพฒันาตนเองจนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ส าหรับการฝึกงานหลกัสูตรเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ลือกสถานท่ีฝึกงานตาม
ความสนใจภายใตก้รอบท่ีก าหนด 
   ส่วนรายวิชาโครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุจกิจเกษตรและการจดัการ หลักสูตรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวขอ้วิจยัตามความสนใจ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ท าให้นักศึกษาเกิด
แรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - directed Learning) รวมทั้งสามารถพฒันาและปรับตนเองให้กา้วทนั
ความเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากน้ี คณะยงัมีการจดักิจกรรมเสริมในการพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
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 3.3  ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
  3.3.1  การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 

 หลกัสูตรมีการประสานงานกบังานบริการการศึกษาของคณะในการติดตามและรายงานผล
การคงอยู่ของนกัศึกษา รวมทั้งมีการติดตามการคงอยู่ของนกัศึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และในท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 นอกจากน้ี หลักสูตรมีระบบการติดตาม (follow-up) ติดตามการเรียนของนักศึกษา              
แต่ละชั้นปีทุกภาคการศึกษา และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสะทอ้นปัญหา และเสนอแนะเก่ียวกบัการสนบัสนุน
หรืออ านวยความสะดวกดา้นการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การติดตามนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มุ่งเนน้การ
ปรับตวัทั้งดา้นวชิาการและการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั 
  3.3.2  การส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรหลงัส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ
การศึกษา โดยใหน้กัศึกษานกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ตอบแบบสอบถามในช่วงก่อนจบการศึกษาประมาณ 2 สัปดาห์ 
เพื่อขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน และประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร 
  3.3.3  ระบบการจัดการข้อร้องเรียน และการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษา 
   ในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัหลกัสูตร นกัศึกษาสามารถร้องเรียนได้โดยตรง
ผ่านอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีการติดตาม  การจดัการขอ้ร้องเรียน 
และส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 
 
4.   อาจารย์   
 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ 
  4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
   มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ 
จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
  4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
   อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย  การเรียนรู้ตาม
หลกัสูตร 
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  4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
   หลกัสูตรมีระบบส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งดา้นทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนใหม่ ๆ ปรับปรุง กระบวนการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การพฒันาทางวิชาการ โดยการไปเขา้ร่วมอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ และท าวิจยัในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1  การติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ 
   เจ้าหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ีของคณะ เป็นผูติ้ดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวชิาการ 
  4.2.2  การติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
งานประกนัคุณภาพของคณะ เป็นผูติ้ดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
  4.3.1  การรายงานอตัราการคงอยู่ของอาจารย์     
   หลกัสูตรร่วมกบังานการเจา้หน้าท่ีของคณะ รายงานอตัราการคงอยู่ของอาจารยใ์นทุกปี
การศึกษา ในกรณีท่ีมีอาจารยล์าออก หลกัสูตรตอ้งคน้หาสาเหตุของการลาออก เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้รับปรุง
การบริหารและพฒันาอาจารย ์   
  4.3.2  การส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลกัสูตร 
   หลักสูตรจัดให้มีระบบการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของ
หลกัสูตรทุกภาคการศึกษา ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการโดยการประชุมอาจารยผ์ูส้อน และ/หรือการส ารวจความ
พึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถาม 
 
5.   หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
  หลกัสูตร มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลกัสูตร โดยการรวบรวมขอ้คิดเห็นจากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศิษยเ์ก่า ผูใ้ช้บณัฑิต อาจารยผ์ูส้อน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และก าหนดสาระรายวชิาในหลกัสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1)  การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
  2)  การก ากบักระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
           3)  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
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          4)  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
  นกัศึกษามีสิทธ์ิในการขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา หรือ ผลการประเมินการศึกษา และเห็น
ว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการประเมินผลดงักล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เพื่อขอดูกระดาษค าตอบ คะแนน 
และวิธีการประเมินผลของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
 5.3  การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น  การตรวจสอบ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร 
(มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา เป็นตน้ 
 
6.   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะจดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือหนงัสือ/ต ารา   ส่ือการเรียน
การสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  1)  หนงัสือ/ต ารา 
  2)  ส่ือการเรียนรู้ 
  3)  ครุภณัฑ ์ 
  4)  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  1)  มีคณะกรรมการวางแผน จดัหา และติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

 2)  อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และต ารา ไปยงัคณะกรรมการ 
 3)  จดัสรรงบประมาณ 
 4)  จดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 
  เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานห้องอ่านหนงัสือของคณะประสานงานกบัส านกัทรัพยากร  การเรียนรู้

ในการจดัซ้ือหนังสือและต าราท่ีอาจารย์แนะน า เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีเอกสารท่ีทนัสมัยใช้
ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น ในส่วนของคณะจะมีหอ้งอ่านหนงัสือเพื่อบริการ
หนงัสือต าราหรือวารสารเฉพาะทาง และคณะไดจ้ดัส่ือการสอนอ่ืน ๆ เพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์  
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 6.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  1)  ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2)  จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นฐานขอ้มูลประกอบการประเมิน 
   เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบงานห้องอ่านหนังสือของคณะ จะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือไว้
บริการท่ีส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือต ารา  
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยตอ้งบนัทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามมหาวิทยาลยั/
สภาวชิาชีพก าหนด ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล        
การรเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงาน
ในผลการด าเนินการของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) ในกรณีท่ีมีการรับอาจารยใ์หม่  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ

วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
     

(10) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย     
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา  เพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8   การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

1) ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
2) ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) สังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน โดยผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/

ทีมผูส้อน 
3) รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์ห้แก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ

กลยทุธ์การสอน 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตใหม่ 
4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5) สาขาประเมินผลภาพรวมโดยบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
6) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
       คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
2) ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 
3) เชิญผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวจิยัหรือการแต่งต ารา 

ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจดัการ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ  พรหมมี 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3909800167940              
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of Technology,    
  Thailand, 2560 
   - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543 
   -  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2539 
 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-3) 
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
877-326 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
877-349 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 0(0-350-0) 
877-448 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3(3-0-6) 
879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
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  ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
001-102 วชิาศาสตร์พระราชากบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
878-511 Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy 6((6)-0-12) 
878-512 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 
878-515 Research Methods in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
878-522 Quantitative Analysis in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
878-528 Data Management and Information in Agribusiness 3((3)-0-6) 
878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 
878-598 Thesis 18(0-54-0) 
878-599 Thesis 36(0-108-0) 

 
  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ 2  
3((3)-0-6) 

877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5) 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((3)-0-9) 
879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((3)-0-6) 

 
ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
2.1 ผลงานวจิัยที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 
Arisara Romyen, Jianxu Liu, Songsak Sriboonchitta, Parinya Cherdchom and Paratta Prommee. (2019). Assessing 

regional economic performance in the southern Thailand Special Economic Zone using a Vine-COPAR model. 
Economies 2019. 7(2): 1-10. 
https://econpapers.repec.org/article/gamjecomi/v_3a7_3ay_3a2019_3ai_3a2_3ap_3a30-_3ad_3a219442.htm 

https://econpapers.repec.org/article/gamjecomi
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Promme P., John K.M. Kowornu, Jourdain D., Shivakoti G. P., and Soni P. (2017). Factors influencing rubber marketing by 
smallholder farmers in Thailand.  Development in Practice.  27( 6)  August 2017:  865- 879. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2017.1340930 

 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 
2.3 หนังสือ ต ารา คู่มือ   
  - 
 
2.4 ผลงานวชิาการเพ่ือพฒันานโยบายสาธารณะ (ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2563 หัวข้อ 6.2.3) 
อารี  วิบูลยพ์งศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั  ไชยยะ  คงมณี พิชญา บุญศรีรัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ. 

(2560). โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กลุ่ม
จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ร่วมกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (รายงานฉบบัสมบูรณ์). https://www.osmsouth-
border.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf 
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2. ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ลองพชัิย 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5901000044541              
 วุฒิการศึกษา -  Ph.D.(Agricultural System and Engineering), Asian Institute of Technology,   
  Thailand, 2555 
   -  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 
   -  วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2545  
 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
877-431 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 

877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 0(0-350-0) 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

 
 ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
878-501 Overview of Agribusiness World 3((3)-0-6) 
878-521 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 
878-523 Economics for Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 
878-598 Thesis 18(0-54-0) 
878-599 Thesis 36(0-108-0) 
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 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3((3)-0-6) 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 350 ชัว่โมง 
877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 9((0)-27-0) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 
879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 

 
ผลงานวิจยัและ/หรือ ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
2.1 ผลงานวจิัยที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Longpichai O. and Kongmanee C. (2019). Rubber Farmers’ Risk Perception in Southern Thailand. Parichart Journal, 

Thaksin University. 32(2): 134-146. 
 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมกีารตพีมิพ์รวมเล่ม 
  - 
 

2.3 หนังสือ ต ารา คู่มือ   
 - 
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3. ช่ือ  ดร.อริศรา ร่มเยน็ เณรานนท์ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3-8009-00869-09-4            
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Economic), International Program, Chiang Mai University, 2562 
   - M.Sc. (International Economics and Finance), Newcastle University, UK, 2556 
   - วท.ม.(การจดัการส่ิงแวดลอ้ม), ม.สงขลา-นครินทร์, 2550 
   -  วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-112 Economic Livestock and Aquatic Animals 2((2)-0-4) 
877-114 Principles of Macroeconomics 3((3)-0-6) 
877-327 Natural Resource and Environ Economics 3((3)-0-6) 
877-452 Strategic Management in Agribusiness  3((3)-0-6) 
877-498 Research Project in Agricultural Economics 3((3)-0-9) 
879-313 Modern Farm Management 3((3)-0-6) 
879-403 Fishery Economics 3((3)-0-6) 

 
 ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
878-522 Quantitative Analysis in Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
878-525 International Agribusiness Management 3((3)-0-6) 
878-528 Data Management and Information in Agribusiness 3((3)-0-6) 
878-597 Minor Thesis 3(0-9-0) 
878-598 Thesis 18(0-54-0) 
878-599 Thesis 36(0-108-0) 

 
 2. ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
  ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

Romyen, A, Satsue, P. , & Charernjiratragul.  S.  (2018). Investigation of rubber-based intercropping system in 
Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(1): 135-142. 

https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220022597015501
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Lecturer/SubjectDetail.aspx?section=256220017775015501
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Arisara Romyen, Jianxu Liu, Songsak Sriboonchitta, Parinya Cherdchom and Paratta Prommee. (2019). 
Assessing regional economic performance in the southern Thailand Special Economic Zone using a 
Vine-COPAR model. Economies 2019. 7(2): 1-10.  

 https://econpapers.repec.org/article/gamjecomi/ 
v_3a7_3ay_3a2019_3ai_3a2_3ap_3a30-_3ad_3a219442.htm 

Romeyn, A., Liu, J., & Sriboonchitta, S. (2019). Export–Output Growth Nexus Using Threshold VAR and 
VEC Models:  Empirical Evidence from Thailand.  Economies -  the Special Issue Computational 
Macroeconomics 2019. 7(2), 60.   

Romyen, A., Chaiboonsri, C., Wannapan, S., & Sriboonchitta, S.. (2019). Multi-Process-Based Maximum 
Entropy Bootstrapping Estimator: Application for Net Foreign Direct Investment in ASEAN. Economies 
- the Special Issue Computational Macroeconomics 2019. 7(3), 64.  

Sutiphotinun, T., Neranon, P., Vessakosol, P., Romyen, A., Hiransoog, C., and Sookgaew, J. (2020). A 
Human-Inspired Control Strategy: A Framework for Seamless Human-Robot Handovers. Journal of 
Mechanical Engineering Research & Developments. 3(1): 235-245. 

 
 ผลงานทีน่ าเสนอทีป่ระชุมวชิาการ 

Romyen, A. , Wannapan, S. , & Chaiboonsri, C.  (2018) .  Bayesian extreme value optimization algorithm: 
Application to forecast the rubber futures in futures exchange markets. TES: International Conference 
of the Thailand Econometrics Society.  Studies in Computational Intelligence: Structural Changes and their 
Econometric Modeling. Springer, 808: 582-595. 

Romyen, A. , Liu, J. , and Sriboonchitta, S.  (2018). Impact of Trade Liberalization on Economic Growth in 
ASEAN: Copula-Based Seemingly Unrelated Regression Model. The Sixth International Symposium on 
Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making.  (IUKM 2018), Lecture Notes in 
Computer Science. Springer, Cham. 10758: 349-360. 
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4. ช่ือ   Dr.Ferdoushi Ahmed  
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     BF 0165652     
 วุฒิการศึกษา  - Ph.D. (Environment and Development), Universiti Kebandsaan Malaysia, 

Malaysia, 2554 
   -  M.Sc. (Home Economics), University of Dhaka, Bangladesh, 2544 
   -  B.Sc. (Home Economics), University of Dhaka, Bangladesh, 2543 
    
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-431 Economics of Agricultural Development 3((3)-0-6) 
877-436 Thai and ASEAN Agricultural Economy 3((3)-0-6) 
877-497 Seminar in Agribusiness Economics and Management 1((1)-0-3) 

 
 ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
878-501 Overview of Agribusiness World 3((3)-0-6) 
878-521 ASEAN Economy and Agribusiness Experience 6((6)-0-12) 
878-598 Thesis 18(0-54-0) 
878-599 Thesis 36(0-108-0) 

 
 2. ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
  ผลงานวิจยัที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ 

Haldar, P.K., Rahman, S.M.M., Mia, M.S., Ahmed, F. and Bashawir, A. (2016). Assessing the Role of Corporate 
Social Responsibility Practices of Commercial Banks in Enhancing Financial Inclusion:  A Study on 
Banking Sector in Bangladesh. International Journal of Economics and Financial Issues. 6(4): 1778-
1783.  [Indexed by SCOPUS] 

Siwar, C., Ahmed, F., Zahari, S.Z., Idris, N.D.M. Mia, M. S. & Bashawir, A. (2016). Poverty Mapping and Assessing 
the Relationship between Poverty and Socio- demographic Characteristics of Households:  A Study in 
Kelantan, Malaysia.  Journal of Environmental Science and Technology.  9(6):  407-416 [Indexed by 
SCOPUS] 
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Siwar, C. , Ahmed, F. , Bashawir, A. , & Mia, M.S.  (2016) .  Urbanization and Urban Poverty in Malaysia: 
Consequences and Vulnerability. Journal of Applied Sciences. 16(4): 154-160 [Indexed by ERA] 

Ahmed, F. , Mia, M.S. , & Wiboonpongse, A.  (2017) .  Micro Finance Institutions, Programmes and Initiatives in 
Thailand: A Review. International Journal of Economic Research. 14(15): 381-397 [Indexed by SCOPUS] 

Ferdoushi Ahmed, Sutonya Thongrak, Sirirat Kiapathomchai, Md. Shahin Mia and Aree Wiboonpongse. (2019). 
Trends in Poverty and Income Inquequality in Urban Malaysia:  Emerging Issues and Challenges. 
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878. Volume-8 
Issue-2S9, September 2019: 517-523. 

 
 ผลงานทีน่ าเสนอทีป่ระชุมวชิาการ 
   -   
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5. ช่ือ   นายเฉลมิ  ใจตั้ง 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-5299-00378-21-4 
 วุฒิการศึกษา - ศ.ม (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557 
  - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2555 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรอ่ืน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 3(3-0-6) 
875-341 เศรษฐศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
875-417 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9) 
875-442 ทฤษฎีองคก์รอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((0)-0-3) 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
877-352 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3((3)-0-6) 
877-466 การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 

 
ผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
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 ผลงานวจัิย 
1. พิชญา บุญศรีรัตน์ และ เฉลิม ใจตั้ง, 2558, รายวิจยัฉบับสมบูรณ์เร่ือง “การประเมินความคุม้ค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ โครงการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ระยะท่ี 1 โครงการวิจยัเร่ืองการพฒันา
เทคโนโลยกีารหล่อโลหะแบบใหม่", มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

แหล่งทุน: งบประมาณมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: กุมภาพนัธ์ 2558 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. อารี วบูิลยพ์งศ ์และ เฉลิม ใจตั้ง, 2558, รายวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “โครงการ 

1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ ง :  การ ศึกษาความต้องการของนักท่อง เ ท่ี ยวในพื้ น ท่ีชะแล้” ,  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

แหล่งทุน: งบประมาณมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: พฤษภาคม 2558 
วนัส้ินสุดโครงการ: กนัยายน 2558 
3. กลัยาณี พรพิเนตพงศ,์ สินาด ตรีวรรณไชย, โสภิณ จิระเกียรติกุล, สุก าพล จงวิไลเกษม, เฉลิม ใจตั้ง, และ 

สมฤทยั ทะสดวก, 2559, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การพฒันาเมืองชายฝ่ังเพื่อการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื กรณีศึกษาจงัหวดักระบ่ี”, แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพฒันาอนาคตของเมือง. 

แหล่งทุน: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพฒันาอนาคตของเมือง 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: ตุลาคม 2558 
4. กลัยาณี พรพิเนตพงศ,์ สุก าพล จงวไิลเกษม, สินาด ตรีวรรณไชย, ศกัด์ิชยั คีรีพฒัน์, โสภิณ จิระเกียรติกุล, 

ปพิชญา แซ่ล่ิม, และ เฉลิม ใจตั้ง, 2559, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “The Effects of Community-
led Marine Protected Areas on Fishery Resource and Productivity in Southern Thailand” , 
Economy and Environment Program for Southeast Asia. 

แหล่งทุน: Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: 30 พฤศจิกายน 2558 
วนัส้ินสุดโครงการ: 30 สิงหาคม 2559 
5. พิชญา บุญศรีรัตน์, เฉลิม ใจตั้ง และ ทศพร มะหะหมดั, 2561, รายวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “Thailand SME 

Promotional Master Plan: Moving towards Sustainability?”, ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
แหล่งทุน: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ฝ่ายนโยบายขา้มชาติและความสัมพนัธ์ขา้มชาติ 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: 25 มิถุนายน 2561 
วนัส้ินสุดโครงการ: 24 มิถุนายน 2562 
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6. ศิวาพร ฟองทอง, เริงชัย ตนัสุชาติ, และ เฉลิม ใจตั้ง, 2562, รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “การส ารวจ
สถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro and Small Enterprises: MSE) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”, ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม. 

แหล่งทุน: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
วนัท่ีเร่ิมโครงการ: 16 สิงหาคม 2562 
 
 ผลงานวชิาการ 
เฉลิม ใจตั้ง. (2559). อุปสงค์การท่องเท่ียววิถชุีมชนของนักท่องเท่ียว: กรณีศึกษาชุมชนชะแล้ จังหวดัสงขลา. 
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ภาคผนวก ข 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร. อารี วบูิลย์พงศ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  จากการท่ีทุกประเทศตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะ

พลเมืองศตวรรษท่ี 21 และจากสถานการณ์
ปัจ จุบัน ท่ี จ านวนผู ้ เ รี ยนลดลง  จึ ง เ ห็นว่ า
หลักสูตรจ าเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ ซ่ึง
หลักสูตรท่ีน าเสนอมาน้ียงัปรับไม่ทนักับการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ของประเทศอยา่ง
เพียงพอ ซ่ึงจะเห็นได้จากโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของหลกัสูตร รวมทั้งกระบวนการ
วดัและเน้ือหาในกระบวนวชิา 

1.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว และได้น าข้อเสนอแนะมาปรับทั้ ง
โครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เช่น การปรับและเพิ่มรายวิชาท่ีครอบคลุม
เน้ือหาท่ีส าคัญ และเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลกัสูตร รวมทั้งกระบวนการวดัและเน้ือหาใน
กระบวนวิชา โดยเปล่ียนช่ือหลกัสูตรท่ีเน้นให้
เห็นถึงการประยกุตค์วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์กบั
ธุรกิจเกษตรและการจดัการท่ีเป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน 

2.  หลกัสูตรได้เพิ่มเติมทกัษะ Soft Skill ซ่ึงนับว่า
เป็นก้าวส าคัญแต่ขอเน้นให้เพิ่ม "ความคิด
สร้างสรรค"์ ท่ีอาจกล่าวไดว้า่จะน าไปสู่ผลลพัธ์
สุดทา้ยท่ีตอ้งการไดม้ากข้ึน 

2. หลกัสูตรเห็นความส าคญัของการส่งเสริมและ
พัฒนาให้นัก ศึกษา มีความคิดส ร้างสรรค์  
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั ซ่ึง
ได้จัดให้มีในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
ส่วนของหลักสูตรจะเน้นการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย และกระตุน้ให้
ผูเ้รียนได้คิดและปฏิบัติมากข้ึนโดยใช้ปัญหา
เป็นโจทย์และเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจและการปฏิบติัจริง  เช่น ในรายวิชา  877-
318  การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
3.  หลักสูตรควรแสดงให้ เห็นชัดเจนยิ่ง ข้ึนว่า

นัก ศึกษาจะได้ เ รียน รู้ทฤษฎีและสามารถ
ประยุกตไ์ด ้ซ่ึงอาจสะทอ้นจากช่ือวิชา และเนน้
ให้ชดัในเน้ือหาในกระบวนวิชาถึงกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอแนะ
ดังก ล่ าว  และได้น าข้อ เสนอแนะมาป รับ
โครงสร้างหลกัสูตร และช่ือรายวิชา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหมวดวิชาเฉพาะท่ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้
ทฤษฎีและสามารถประยกุตไ์ด ้

4.  บณัฑิตท่ีจะสามารถท างานในสายธุรกิจเกษตร
ไดดี้ (ไม่ว่าจะเป็นการจดัการหรือการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ก็ตาม) จ าเป็นตอ้งรู้ธรรมชาติ 
การผลิตตลอดโซ่อุปทาน ควรพิจารณาเพิ่มเติม
ความรู้ทางเทคนิค เช่น อุตสาหกรรมเกษตร 

4.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอแนะ
ดงักล่าว โดยหลกัสูตรไดก้ าหนดรายวิชา 877-
111พืชเศรษฐกิจ 877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ า
เศรษฐกิจ และ 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไวใ้น
หมวดวชิาเฉพาะแลว้ 

5. รายวิชาเลือกบางรายวิชาสามารถรวมเน้ือหาเขา้
ด้วยกันมากกว่าการเพิ่มรายวิชา เช่น รายวิชา
ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  หลักสูตรเปิดวิชา 877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยกุตใ์ชใ้หน้กัศึกษาไดเ้ลือก
เรียน และเปิดวิชา 879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาคณะ     
อ่ืน ๆ 

6.  ก า รป รับหลัก สู ต รค ร้ั ง น้ี ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ ซ่ึงต้องการความ
พยายามท างานหนักและความกล้าหาญของ
อาจารย ์

6.  หลัก สูตร เ ห็นถึงความจ า เ ป็น ท่ีต้อง มีการ
ปรับปรุงเป ล่ียนแปลงหลักสูตรเพื่ อให้ได้
หลกัสูตรท่ีตอบโจทย์ในการพฒันาบุคลากรท่ี
เป็นท่ีตอ้งการของสังคมและตลาดงาน ซ่ึงทาง
คณาจารย์ของหลัก สูตรยิน ดีอย่างยิ่ ง ท่ีจะ
พฒันาการท างานทั้ง การปรับปรุงหลกัสูตร การ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ผลลัพ ธ์ ก า ร เ รี ยน รู้ แล ะส ร้ า งบัณ ฑิต ท่ี มี
คุณลกัษณะตามท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 



155 

 

2. ดร.วชัิย  เตชะวฒันานันท์  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกจิเกษตร 
 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ในภาพรวมเห็นว่าการเปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีความเหมาะสม แต่
ควรพิจารณาเพิ่มค าว่า “อาหาร และ/หรือ การ
ประกอบการ” ในช่ือหลกัสูตร เพื่อให้หลกัสูตร
มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับบริบท
ของธุรกิจเกษตรท่ีธุรกิจอาหารมีความส าคญั 

1.  หลกัสูตรไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าว และ
เห็นวา่หลกัสูตร “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ”  มีความ เหมาะสมกับบ ริบท
สภาพแวดลอ้มมากกวา่ 

2.  ควรลดจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรลงเพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในรายวิชาท่ีนักศึกษามี
ความสนใจไดเ้ตม็ท่ี   

2.  หลกัสูตรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว โดย
ไดพ้ิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตลงจาก 133 
หน่วยกิต เป็น 124 หน่วยกิต และได้ปรับเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีจาก 6 
หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต   

3.  ควรก าหนดโครงสร้างของรายวิชาในหลกัสูตร
ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (แต่ละกลุ่มมี
น ้าหนกัเท่ากนัคือร้อยละ 25)   

      -  ร ายวิช า ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ เศรษฐศาสต ร์  / 
เศรษฐศาสตร์เกษตร  

     -  รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร 
ซ่ึงควรครอบคลุมหลกัการจดัการธุรกิจ 7 M 
คือ การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ วิธีการและ
เคร่ืองมือ การตลาด การส่ือสาร และวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรม 

     -  รายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพ
ในการท างานและเสริมสร้างทกัษะในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

    -  รายวิชาเ ลือก เพื่อให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาใน
รายวชิาท่ีตนเองสนใจ 

3.  หลกัสูตรไดค้  านึงความเหมาะสมของโครงสร้าง
ดังกล่าว และมีรายวิชาครอบคลุมหลักของ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การจดัการ และธุรกิจ
เกษตร จ านวน 94 หน่วยกิต หรือ จ านวน 30 
รายวิชา  ท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งรายวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และรายวิชาท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจ
เกษตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
4. นกัศึกษาตอ้งมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้และเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัจริง มี
ทักษะในการน า เสนอและสามารถท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี เน้นกระบวนการคิดเชิงกล
ยทุธ์ 

4.  หลกัสูตรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว โดย
จะเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และมีทกัษะในการน าเสนอและสามารถท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้นผ่านการปฏิบัติจริง โดยผ่านการ
จัดการ เ รี ยนการสอนแบบเ ชิ ง รุก  (Active 
Learning) การเรียนการสอนท่ีบูรณาการการ
ท า ง า น  ( Work Integrated Learning)  แ ล ะ
หลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงาน
ภาคสนามและจัดให้มีสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาท่ีมีความสนใจ 

5. ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการจดัการขอ้มูลเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัในการตดัสินใจทางธุรกิจ ดังนั้น
หลักสูตรจึงควรเน้นให้นักศึกษา      มีความรู้
ความเขา้ใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

5.  หลกัสูตรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว โดย
หลกัสูตรไดก้ าหนดรายวชิา 877-313 การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร ไวใ้นหมวดวชิาเฉพาะบงัคบั และมี
การสอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดแทรกในวิชาอ่ืน ๆ อีก เช่น 877-319วิธีวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
877-316  การจัดการการเงินในธุรกิจเกษตร         
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร     
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ เป็นตน้ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  วจิิตรศรีกมล 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มีความโดดเด่นมากในภาคใต ้
มีลักษณะ เฉพาะในเศรษฐกิจการประมง 
ยางพารา และปาลม์น ้ามนั 

1.  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จัดการ ซ่ึงเดิมใช้ช่ือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
เกษตร มีประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน 
การวิจัย  และการบริการวิช าการ  มา เ ป็น
ระยะเวลา เกือบ 30 ปี นบัแต่เร่ิมก่อตั้งหลกัสูตร
เม่ือปี พ.ศ 2534 และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
คณาจารยข์องหลกัสูตรไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้ทั้งยางพารา 
ปาล์มน ้ ามนั ประมงและการเพาะเล้ียง โดยมีกา
รบรูณาการการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจบริบทเศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
เขม้ขน้ 

2.  การเ รียนการสอนเศรษฐศาสตร์เกษตรใน
ปัจจุบนั ตอ้งมีการปรับการเรียนการสอนท่ีเนน้
การประยกุตใ์ช ้และการปฏิบติัจริงใหม้ากข้ึน 

2.  หลกัสูตรเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัขอ้แนะน าดงักล่าว 
ซ่ึงท่ีผ่านมาหลกัสูตรไดด้ าเนินการจดัการเรียน
การสอนเนน้การประยุกตใ์ช้ และการปฏิบติัจริง
อยู่แล้ว และในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีได้
ปรับปรุงเพิ่มเติมรายวชิาท่ีเนน้การเรียนการสอน
ให้มีการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมมากข้ึน และลดจ านวนหน่วยกิตลงแต่
เพิ่มการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้ง 
Active Learning WIL  Case study   Projected 
Base learning  การทศันศึกษาดูงานและการให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติจากวิทยากรท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
3. การเขียนปรัชญาของหลกัสูตร ควรเน้นให้เห็น

ถึงความส าคญัของธุรกิจเกษตรท่ีตอบสนองต่อ
เศรษฐกิจภาคใต ้รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศและ 
ASEAN เน้นประเด็นความเป็นศูนย์กลางของ
ภาคใต้ และความเป็นผู ้น าทางวิชาการของ
ภาคใต ้

3.  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ
ของผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยการเขียนปรัชญาและ
ความส าคัญของหลักสูตร ท่ี เน้นให้เห็นถึง 
ความส าคัญของธุรกิจเกษตรท่ีตอบสนองต่อ
เศรษฐกิจภาคใต ้รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศและ 
ASEAN แล้ว โดยเพิ่มรายวิชา เช่น 877-436 
เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 877-315 
เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 877-411 เศรษฐกิจการยาง 
เป็นต้น ไวใ้นหมวดวิชาเฉพาะเลือก  เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และมีความเขา้ใจธุรกิจเกษตร
ท่ีส าคญัของภาคใตแ้ละประเทศ 

4.  การเรียนการสอนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ควร
ปรับเน้ือหาและวิธีการสอนให้นกัศึกษาเห็นถึง
การประยกุตใ์ชด้ว้ย คือ 
4.1 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค ควร

เน้นให้นักศึกษาเห็นความเช่ือมโยงและ
การประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรและธุรกิจ
เกษตร ควรปรับเน้ือหาและวิธีการสอนท่ี
เน้นการเ ช่ือมโยงหรือประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริงท่ีสอดคลอ้งและส่งผลกบั
ธุรกิจเกษตร 

4.2  เพิ่มรายวิชาท่ีเน้นการจดัการธุรกิจเกษตร
ใหม้ากข้ึน 

4. หลกัสูตรเห็นดว้ยและไดมี้การปรับช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวชิา เป็นหลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และการประยุกต ์กบั หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค
และการประยุกต์ ซ่ึงในรายวิชาดงักล่าวจะเน้น
ความเช่ือมโยงหรือประยกุตใ์ชก้บัเศรษฐศาสตร์ 
แล ะก า รจัด ก า ร ธุ ร กิ จ เ กษตร ให้ ม า ก ข้ึ น 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาเก่ียวกับ     
การจัดการธุรกิจเกษตรในหมวดวิชาเฉพาะ
บงัคบั เช่น 877-312 การจดัการและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตร
ระหวา่งประเทศ 877-318 การประกอบการทาง
ธุรกิจเกษตร และยงัมีรายวิชาให้เลือกเพิ่ม เช่น 
877-438 การจดัการวิสาหกิจชุมชน 877-339 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร 877-435 การจดัการ
การตลาดสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจเกษตร 

5.  วิชาทางเศรษฐมิ ติ  และวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรเป็น
วชิาเลือก 

5.  หลักสูตรเห็นด้วยและได้ด าเนินการปรับตาม
ขอ้เสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
6. การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาควรมีเครือข่ายทั้ง

สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
หรืออาจปรับรูปแบบการฝึกงานเชิงบูรณาการ
กบัศาสตร์อ่ืน เช่น เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
และหลักสูตรควรเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาท่ี
เรียนแผนสหกิจศึกษาให้มากข้ึนเป็นร้อยละ 50 
ของนกัศึกษา 

6. หลัก สู ตร เ ห็นด้ว ยและ เ ป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอยู่แล้วในการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ WIL และทางหลกัสูตรจะเร่งผลกัดนัการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน สถาน
ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดท าสหกิจ
ศึกษาและเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาท่ีเรียน
แผนสหกิจศึกษาใหม้ากข้ึนในอนาคต  

7. ควรมีการปรับแผนการศึกษา และจดัหมวดหมู่
รายวชิาเพื่อลดความซ ้ าซ้อนของเน้ือหา และเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ตาม
ความสนใจของนกัศึกษา 

7. หลกัสูตรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว โดย
พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตลงจาก 133 
หน่วย-กิต เป็น 124 หน่วยกิต และได้ปรับเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีจาก 6 
หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต และจดัโครงสร้าง
หลัก สูตรและก าหนดรายวิช า ต่ า ง  ๆ  ให้
สอดคลอ้งต่อเน่ืองและไม่ซ ้ าซอ้นกนั 

 
 

4. นายทวชิาติ  จุลละพราหมณ์  
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงาน ธ.ก.ส. จ.สงขลา 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1.  ในมุมองของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยรวมหลกัสูตร ควร

ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถท างานรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้มีความทุ่มเท ขยนั 
สู้งาน อดทน มีจริยธรรม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
โดยเฉพาะการมีจิตส านึกต่อชุมชนและเข้าใจ
บริบทของภาคเกษตร เกษตรกร และชุมชน
เกษตร 

1.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่ งกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการท่ีหลักสูตรได้
ก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้เป็น PLO5 และ 
PLO6 นั่นคือ บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องมี
ความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของ
ข้อมูล ทั้งการน าเสนอด้วยวาจา และการเขียน 
รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นผู ้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
2.  บณัฑิตควรมีความรู้ความเขา้ใจในห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจเกษตร ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า 
2.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่ งกับข้อเสนอแนะ

ดงักล่าว และเพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจ
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกษตรตั้ งแต่ต้นน ้ า
จนถึงปลายน ้ า  หลักสูตรจึงก าหนดรายวิชา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจดงักล่าว ในหลาย
รายวิชาทั้งวิชาบงัคบัและวิชาเลือก เช่น 877-312 
การจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 877-434 
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทาง
การเกษตร 877-317 การจัดการธุรกิจเกษตร
ระหวา่งประเทศ    เป็นตน้ 

3.  การเรียนการสอนควรมีการประยุกต์หลกัหรือ
ทฤษฎีให้เขา้กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนัและ
เนน้การท างานอยา่งเขา้ใจ 

3.  หลักสูตรเห็นด้วยอย่างยิ่ งกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ซ่ึงท่ีผ่านมาหลักสูตรได้ด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนเนน้การประยกุตใ์ชแ้ละการ
ปฎิบติัจริงอยูแ่ลว้ และในการปรับปรุงหลกัสูตร
คร้ังน้ีไดป้รับปรุงเพิ่มเติมรายวิชาท่ีเนน้การเรียน
การสอนให้มีการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมมากข้ึน และลดจ านวนหน่วย
กิตลง แต่เพิ่มการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงและใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาก
ข้ึ น  ทั้ ง  Active Learning WIL Case Study 
Projected Base Learning การทัศนศึกษาดูงาน 
และการให้ความรู้และฝึกปฏิบติัจากวิทยากรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญ 

4.  การฝึกงานของนักศึกษาควรไปฝึกในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงอาจจะเป็นองค์กรธุรกิจเกษตร
ขนาดใหญ่ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการธุรกิจเกษตร 

4.  หลัก สู ตร เ ห็นด้ว ยและ เ ป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรท่ีต้องการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบ WIL และทางหลักสูตรจะเร่ง
ผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ 
รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการฝึกงานและ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
จดัท าสหกิจศึกษาและเพิ่มสัดส่วนของนกัศึกษา
ท่ีเรียนแผนสหกิจศึกษาใหม้ากข้ึน 

5.  การท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา (Research 
Project) ควรเป็นโจทยว์ิจยัท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริง โดยให้นักศึกษาเก็บข้อมูลจริงจากสถาน
ประกอบก า ร  ซ่ึ ง อ า จ เ ป็ น  SMEs เ พื่ อน า
ผลการวจิยัไปช่วยแกปั้ญหาไดจ้ริง 

5.  หลักสูตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและได้
ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ทั้งน้ีจะน าข้อเสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวุฒิไปปรับใช้ในการจดัการเรียน
การสอนและการดูแลการท าวจิยัในรายวชิา 877-
319 วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ และ 877-498 โครงงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

6.  รายวิชาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจของภาคใต้ เช่น 
ประมง ปาล์มน ้ ามัน ยางพารา ควรมีการพา
นักศึกษาไปดูงานจากสถานท่ีจ ริง  เพื่อให้
นกัศึกษาเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ตน้ทุนการ
ผลิต สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตรได้
ทั้งระบบตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า   ปลายน ้า 

6.  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยก าหนดให้มีรายวิชาบงัคบั
และวิชาเลือกท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรและ
ธุรกิจ เกษตรท่ีส าคัญของภาคใต้  รวมทั้ ง
เศรษฐกิจประเทศและASEAN เช่น เป็น877-315 
เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 877-411 เศรษฐกิจการยาง 
877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน 
เป็นตน้ และเน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ทั้ งการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมมากข้ึน 

 



 

1
6
2

 

ภาคผนวก ค 
เอกสารเปรียบเทยีบปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีปรับปรัชญาและวตัถุประสงค์) 

 
ปรัชญา/

วตัถุประสงค์ 
หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและ 
การจดัการ 

ช่ือปริญญา ภาษาไทย ช่ือเตม็:  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 ช่ือยอ่:  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Economics    
   (Agricultural Economics) 
 ช่ือยอ่:  B. Econ. (Agricultural Economics)  

ภาษาไทย        ช่ือเตม็ : เศรษฐศาสตรบณัฑิต     
  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ) 
                  ช่ือยอ่ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ 
  การจดัการ) 
ภาษาองักฤษ    ช่ือเตม็ :  Bachelor of Economics  
  (Agribusiness Economics and Management)  
                    ช่ือยอ่ :   B. Econ. (Agribusiness Economics  
  and Management) 

ปรัชญา ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา  สถานการณ์  ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการ กลยทุธ์ มาตรการ เพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการผลิต  การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้
บริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซียนและโลก ส าหรับสินคา้
เกษตรและผลิตภณัฑ์ บนพ้ืนฐานของเหตุและผล ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อ

หลกัสูตรมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ       
การจดัการธุรกิจเกษตร ในการท าความเขา้ใจปัญหาระดบัมหภาคและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาระดบัจุลภาค เพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศส าหรับสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑข์องภาคใต ้ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ
อาเซียนและโลก สามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
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ปรัชญา/
วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใตท่ี้มีบทบาทโดดเด่นในระดบั
ทอ้งถ่ิน และในระดบัประเทศ นอกจากนั้นยงัเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้ทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานเป็นทีมและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ได ้ ใหค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผูน้ าในการสร้าง
ความกา้วหนา้ให้กบัสังคมโดยรวม และสังคมภาคใตซ่ึ้งเป็นประตูสู่ภูมิภาค
อาเซียนโซนใต ้  

จดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า เพ่ือตอบสนองต่อธุรกิจเกษตรและพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้ประเทศ และอาเซียน นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นผลิต
บณัฑิตท่ีมีทกัษะของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัเทคโนโลยี 
มีทกัษะการท างานเป็นทีม ใหค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้
กระบวนการจดักิจกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ท่ีหลากหลาย เนน้
การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน  (Project-based Learning) การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning)  กิจกรรมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน การจดัการ
ศึกษาของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการจึงเป็นการจดัการท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based Education) 
โดยการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือมุ่งพฒันาคนให้
เป็นก าลงัหลกัของสังคม 

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความรู้
พ้ืนฐานด้านการเกษตร ท่ีสนองความต้องการก าลงัคนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคสงัคม และเอกชน และสามารถสร้างสรรคง์านข้ึนเองได ้

2)  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาและการจดัการทางการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการ เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร
และชุมชนภาคใต ้

2)  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ     
การจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
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ปรัชญา/
วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาองักฤษ การ
จดัการและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความเป็น
ผูน้ าและรู้จกัการท างานเป็นทีม 

4) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อสงัคม 

4)  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการใชดิ้จิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจดัการ 
5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และ

สามารถส่ือสารไดอ้ย่างเขา้ใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจา และ    การเขียน รวมถึงสามารถเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6)  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม 
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ภาคผนวก ง 
การวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กบัวสัิยทศัน์ พนัธกจิ คุณลกัษณะของบัณฑิต  

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
1.  วสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยั 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวตักรรมและสังคมท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใตแ้ละประเทศมุ่งสู่มหาวิทยาลยัชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 
 
2.  พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 พนัธกจิ 1 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการและนวตักรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐานเพื่อการพฒันาภาคใต้

และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
 พนัธกจิ 2 บณัฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย ์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และ

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยกุตค์วามรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบติั 
 พนัธกจิ 3  พฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวฒันธรรม และหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 
 
3.  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย 
 I-Wise 
 Integrity (I)  ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั 
 Wisdom (Wi)   ใฝ่ปัญญา 
 Social engagement (Se)   จิตสาธารณะ 
4.  Graduate Attributes (GA) 
 GA1 ปฏิบติัตนอยา่งมีวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคม 
 GA2 สามารถท างานเป็นทีม และปรับตวัเขา้กบัความหลากหลายของบริบทสังคม 
 GA3 เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรือนักบริหารจดัการธุรกิจเกษตร ท่ีสามารถประยุกต์ใช้

 นวตักรรมและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 GA4 วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ

 การเกษตรและธุรกิจเกษตร ในภาคใต ้และอาเซียน 
 GA5 สามารถส่ือสารไดดี้ ทั้งการพูดและการเขียน 
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5.  Program Learning Outcomes (PLOs) 
 PLO1   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการเพื่อ

พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้
 PLO2   สามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 
 PLO3   มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 PLO4   มีทกัษะการใชดิ้จิทลัเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ  
 PLO5   มีความเป็นผู ้น า ผู ้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจบน

 พื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช ้รูปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 PLO6   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 
6.  Stakeholder Need 1 : ผู้ใช้บัณฑิต 
 1)  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการท างานแขนงต่าง ๆ 
 2)  บณัฑิตมีวนิยัเคารพกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 3)  บณัฑิตมีความกลา้แสดงออก ภาวะความเป็นผูน้ า และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 4)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม ประมวล แปลความหมายและน าเสนอขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 
7.  Stakeholder Need 2 : ศิษย์เก่า 
 1)  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการท างานแขนงต่าง ๆ 
 2)  มีความซ่ือสัตย์ทั้ งต่อตนเองและสังคม และมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติท่ีถูกต้องและ

เหมาะสมกบับริบทของสังคม 
 3)  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น 
 4)  สามารถส่ือสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน และเลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสารไดอ้ยา่ง เหมาะสม

กบัสถานการณ์และกลุ่มบุคลากรท่ีแตกต่างกนั 



  

1
6
7

 

 การวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กบัวสัิยทศัน์ พนัธกจิ คุณลกัษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายการ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยั (Vision)       

พนัธกจิ 1        
พนัธกจิ 2        

พนัธกจิ 3        

คุณลกัษณะของบัณฑิต       
-  Integrity       
-  Wisdom       
-  Social Engagement       
-  ปฏิบติัตนอยา่งมีวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบต่อสังคม (GA1)       
-  สามารถท างานเป็นทีม และปรับตวัเข้ากับความหลากหลายของบริบทสังคม 

(GA2)  
      

-  เป็นนกัเศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรือนกับริหารจดัการธุรกิจเกษตร ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้นวตักรรมและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
(GA3) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

-  วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และเสนอแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรในภาคใต ้และอาเซียน (GA4) 

      

-  สามารถส่ือสารไดดี้ ทั้งการพูดและการเขียน (GA5)       



  

1
6
8

 

 

 

 
 
 

รายการ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Need)       

Stakeholder Need 1 : ผู้ใช้บัณฑิต       

1.  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการท างานแขนงต่าง ๆ       
2.  บณัฑิตมีวนิยัเคารพกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม       
3.  บัณฑิตมีความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็นผู ้น า และมีความสามารถใน            

การท างานเป็นทีม 
      

4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ รวบรวม ประมวล แปลความหมายและ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

      

Stakeholder Need 2 : ศิษย์เก่า       
1.  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการท างานแขนงต่าง ๆ       
2.  มีความซ่ือสัตยท์ั้งต่อตนเองและสังคม และมีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับริบทของสังคม 
      

3.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น       

4.  สามารถส่ือสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน และเลือกใชรู้ปแบบของการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มบุคลากรท่ีแตกต่างกนั 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ 

 

กลุ่มวชิา/หมวดวชิา 

หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 2557 
(หน่วยกติ) 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 
(หน่วยกติ) หมายเหตุ 

แผนปกติ 
แผนสหกจิ
ศึกษา 

แผนปกติ 
แผนสหกจิ 
ศึกษา 

ก .  หม วด วิ ช า ศึ กษ า
ทัว่ไป 

31 31 30 30 ลด 1 หน่วยกติ 
ปรับรายวชิาเป็น 7 หมวด
สาระ 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 96 87 85 76 แผนปกตแิละสหกจิศึกษาลด
อย่างละ 11 หน่วยกติ 

-  กลุ่มวชิาแกน 44 44 - - ปรับไปรวมกบักลุ่มวชิา
เฉพาะ(บงัคบั) 

-  กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 37 34 76 73 -  หน่วยกิตเพิ่ม 
-  รวมกลุ่มวิชาแกนกับกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ และปรับ
เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า เ ฉ พ า ะ 
(บงัคบั) 

-  กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 9 9 3 -  ปรับเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ 
(เลือก) 

-  แผนปกติและสหกิจศึกษา
ลดอยา่งละ 6 หน่วยกิต 

ข.   หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 9 9 เพิม่ 3 หน่วยกติ 

ค.  หมวดวชิาฝึกงาน 400 ชม. 9 350 ชม. 9 ปรับจ านวนช่ัวโมง 
-  การเรียนรู้วถีิชุมชน 50 ชม. 50 ชม. - - ยกเลิกรายวชิา 
-  การฝึกงาน 350 ชม. - 350 ชม. - คงเดิม 
-  เตรียมสหกิจศึกษา - - - 30 ชม. เพิ่มรายวชิา 
-  สหกิจศึกษา - 9 - 9 คงเดิม 

รวมหน่วยกติ 133 133 124 124 ลด 9 หน่วยกติ 
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 ลด 1 หน่วย
กติ และปรับ
รายวชิา 

1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และ   
 มนุษยศาสตร์ 

13 
 

สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและ
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (บังคบั) 

4  

 บังคบั 10 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื 

2((2)-0-4) 
 

 

640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2)  
877-101 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 877-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติที่

สันต ิ(บังคบั) 
5  

895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 950-102  ชีวติท่ีดี          3((3)-0-6)  
***-***  พลศึกษา 1(x-y-z) 895-001 พลเมืองท่ีดี     2((2)-0-4)  

 เลือก 3    
001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 

(บังคบั) 
1  

895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์
และการปกครอง 

3(3-0-6) 001-103  ไอเดียสู่ความเป็น
ผูป้ระกอบการ  

1((1)-0-2)  

895-111  มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ 
   การรู้ดจิทิลั   

4  

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ 3(3-0-6) 1) การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 2  
895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) 315-201  ชีวติแห่งอนาคต    2((2)-0-4)  
895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    2((2)-0-4)  
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4)  
895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4)  
895-212 ปัญหาสงัคม 3(3-0-6) 472-115  ฉนัตอ้งรอด 2((2)-0-4)  
895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 2) การรู้ดจิทิลั (บังคบัเลือก) 2  
895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6) 345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4)  
895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติ

ยคุดิจิทลั 
2((2)-0-4)  
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6) 142-225  ปัจจยัท่ี 5 2((2)-0-4  

2.  กลุ่มวชิาภาษา 12 472-113  ดาบสองคม 2((2)-0-4  

 บังคบั 6 สาระที ่5  การคดิเชิงระบบ การคดิเชิง
ตรรกะและตวัเลข   

4  

890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษ
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 1)  การคดิเชิงระบบ (บังคบัเลือก) 2  

890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ
พ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4  

 เลือก 3 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4  
890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4  
890-214 เสริมทกัษะดา้นการฟังและพดู

ภาษาองักฤษ 
3(2-2-5) 142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4)  

890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4)  
890-233 ภาษาองักฤษทางการเกษตร 3(3-0-6) 2) การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข   

 (บังคบัเลือก) 
2  

890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 322-100  ค านวณศิลป์    2((2)-0-4))  
890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4)  

รายวชิาภาษาองักฤษหรือ 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

3 142-129  คิดไปขา้งหนา้  2((2)-0-4  

-  472-118  เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4  

- - สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร   
  (บังคบัเลือก) 

4  

- - 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)  

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ คณติศาสตร์ 
บังคบั 

6 890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4)  

315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
สงัคม 

 890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4)  

530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(3-0-6) 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)  

- 3(3-0-6) 890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4)  
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
- - สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา  

(บังคบัเลือก) 
2  

- - 895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2)  

- - 895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า 1((1)-0-2)  

- - 895-022  จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2)  

- - 895-023  กีตาร์ 1((1)-0-2)  

- - 895-024  อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)  

- - 895-025  ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)  

- - 895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2)  

- - 895-027  อรรถรสภาษาไทย 2((2)-0-4)  

- - 895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์ 2((2)-0-4)  
- - 895-030  วา่ยน ้ า    1((1)-0-2)  
- - 895-031  เทนนิส 1((1)-0-2)  

- - 895-032  บาสเกตบอล    1((1)-0-2)  
- - 895-033  กรีฑา 1((1)-0-2)  
- - 895-034  ลีลาศ 1((1)-0-2)  

- - 895-035  เปตอง 1((1)-0-2)  
- - 895-036  ค่ายพกัแรม 1((1)-0-2)  

- - 895-037  แบดมินตนั 1((1)-0-2)  

- - 895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)  

- - 895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)  

- - 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)  

- - 061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2)  

- - 472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน 1((1)-0-2)  

- - 472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข 1((1)-0-2)  

- - รายวชิาทีเ่หลือใน 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

6  

- - 1)  วชิาบังคบัเลือก 2  

- - 890-010  การพฒันาทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษ 

2((1)-0-4)  

- - 890-011  อ่านไดใ้กลต้วั 2((1)-0-4)  

- - 890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 1((1)-0-2)  
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

- - 890-013   อ่านงานเขียนเชิงวชิาการ
ส าราญใจ 

2((1)-0-4)  

- - 890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 2((1)-0-4)  

- - 890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติจริง 

2((1)-0-4)  

- - 890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ 2((1)-0-4)  

- - 890-021  ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ 2((1)-0-4)  

- - 890-022  การน าเสนอและการพดูในท่ี
สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 

2((1)-0-4)  

- - 890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่น
ทางวฒันธรรม 

2((1)-0-4)  

- - 890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((1)-0-4)  

- - 890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษ
เพ่ือการศึกษาต่อ 

2((1)-0-4)  

- - 890-026  บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษ  

2((1)-0-4)  

- - 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิง
ธุรกิจ 

2((2)-0-4)  

- - 890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4)  

- - 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

2((2)-0-4)  

- - 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภค 
และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

2((2)-0-4)  

- - 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 2((1)-0-4)  

- - 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อ 
  การสมัภาษณ์งาน 

2((2)-0-4)  

- - 890-050  แปลสิกเูกิล 2((2)-0-4)  

- - 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)  

- - 890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนั
ส่ือดิจิทลั 

2((2)-0-4)  

- - 890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อ
การท างาน  

2((2)-0-4)  
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124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

- - 890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

2((2)-0-4)  

- - 891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  

- - 891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นใน
ชีวติประจ าวนั 

2((2)-0-4)  

- - 891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน 2((2)-0-4)  

- - 891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)  

- - 891-021  สนทนาภาษาจีนใน
ชีวติประจ าวนั 

2((2)-0-4)  

- - 891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4)  

- - 891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)  

- - 891-031  สนทนาภาษามลายใูน
ชีวติประจ าวนั 

2((2)-0-4)  

- - 891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2((2)-0-4)  

- - 891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสตัว
แพทย ์

2((2)-0-4)  

- - 891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัว
แพทย ์

2((2)-0-4)  

- - 891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)  

- - 891-041  สนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวติประจ าวนั 

2((2)-0-4)  

- - 891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ี
ท างาน 

2((2)-0-4)  

- - 891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)  

- - 895-043  การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4  

- - 895-045  ทกัษะการส่ือสาร 2((2)-0-4  

- - 895-046  ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4  

- - 895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 

2((2)-0-4  

- - 895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั 2((2)-0-4  

- - 2)  วชิาเลือก 4  
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 96 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 85 หน่วยกติลด  
11 หน่วยกติ 
ปรับวชิา 877 
เป็น Active 
Learning 

1. กลุ่มวชิาแกน 44 1. กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคบั) 76 รวมวชิาแกน
กบัวชิาชีพ
บังคบั 
ปรับช่ือเป็น
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บังคบั) 

322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

347-361  การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการ
วจิยัทางสถิติ 

2(1-2-3) - - ยกเลิก
รายวชิาและ
น าเน้ือหาไป
บูรณาการกบั
รายวชิา  
877-313  
การจดัการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจเกษตร 

460-106  หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 460-106  หลกัการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) คงเดิม 
461-101  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 461-101  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) คงเดิม 
510-111  หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 877-111  พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) ปรับเน้ือหา 

รหสั และ 
ช่ือวชิา 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
515-111  หลกัการเล้ียงสตัว ์ 3(3-0-6) 877-112  ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) บูรณาการ 

515-111และ 
530-230 
ดว้ยกนั  
และปรับ
เน้ือหา รหสั 
และช่ือวชิา 

530-230  หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 2(2-0-4) - - ยกเลิก
รายวชิา 

874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2(2-0-4) 874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2(2-0-4) คงเดิม 

877-111  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)   877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

877-112  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)   877-114  หลกัเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค  

3((3)-0-6) ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

877-213  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)   877-211  เศรษฐศาสตร์จุลภาค และการ
ประยกุต ์

3((3)-0-6) ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

877-214  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)   877-212  เศรษฐศาสตร์มหภาค และการ
ประยกุต ์

3((3)-0-6) ปรับรหสั
วชิาและ 
ช่ือวชิา 

877-215  คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(3-0-6)   877-115  การวิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ งป ริมาณ
ส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร และการจดัการ 1 

3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-216  สถิติเพื่อการวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(3-0-6) 877-213  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ
ส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร และการจดัการ 2 

3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-317  การจดัการทรัพยากรดินเพื่อ
การเกษตร 

2(2-0-4) 
- - 

ยกเลิก
รายวชิา 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
2.  วชิาชีพบังคบั 37 - - ปรับเป็น

กลุ่มวชิา
เฉพาะ
(บังคบั) 

877-221  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 877-214  ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-222  การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยู่
กลุ่มวชิา
เฉพาะ
(เลือก)  
ปรับรหสั
และช่ือวชิา
เป็น 877-331 
การจดัการ
ธุรกิจฟาร์ม
สมยั ใหม่
และ
นวตักรรม 

877-323  การตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 

3(3-0-6) 877-311  การตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-324  การประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร  

3(2-2-5) 877-313  การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 

3((2)-2-5) บรูณาการ 
กบัรายวชิา  
347-361  
การใช้
คอมพิวเตอร์
เพื่อการวจิยั
ทางสถิติ 
และปรับช่ือ 
รหสัวชิา 

877-325  เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

3(3-0-6) 877-215  เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
877-326  เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยู่

กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(เลือก) ปรับ
ช่ือและรหสั
วชิาเป็น 
877-332 
เศรษฐมิติ
เบ้ืองตน้ 

877-327  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยู่
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(เลือก) ปรับ
รหสัวชิาเป็น 
877-333 

877-328   ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 877-316  การจดัการการเงินในธุรกิจ
เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-329   วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

3(3-0-6) 877-319  วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ 

3((2)-2-5) ปรับช่ือ รหสั 
หน่วยกิต
และเน้ือหา 
วชิา 

877-430   เศรษฐกิจการเกษตรไทยและ
อาเซียน 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยู่
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(เลือก) ปรับ
รหสัวชิาเป็น 
877-436 

877-431   หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 877-412   หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-497   สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

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

1((1)-0-3) ปรับช่ือ และ
เน้ือหาวชิา 
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หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
877-498   โครงงานวจิยัทาง

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

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ 

3((0)-0-9) ปรับช่ือ และ
เน้ือหาวชิา 

- - 877-312  การจดัการและกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขา กลุ่มท่ี 
2 รหสัวชิา 
877-349  
การจดัการ
ธุรกิจเกษตร 
และปรับ
รหสั/ช่ือวชิา 

- - 877-314   การจดัการทรัพยากรมนุษยท์าง
ธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มท่ี 
2 และปรับ
รหสัวชิา 

- - 877-315   เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มท่ี 
1 และปรับ
รหสัวชิา 

- - 877-317  การจดัการธุรกิจเกษตร
ระหวา่งประเทศ 

3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มท่ี 
2 และปรับ
รหสัและ 
ช่ือวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
- - 877-318  การประกอบการทางธุรกิจ

เกษตร 
3((2)-2-5) ยา้ยมาจาก

กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มท่ี 
2,ปรับรหสั
วชิาและ
หน่วยกิต 

- - 877-411  เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มท่ี 
1 และปรับ
รหสัวชิา 

3. กลุ่มวชิาวชิาชีพ  15 2.  กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)  9 ลด 6 หน่วย
กติ ตดัวชิา 
ชีพเลือกนอก
สาขาออก 

3.1  วชิาชีพเลือกในสาขา (4 กลุ่ม
วชิาชีพ) 

- - - - 

กลุ่มที ่1  เศรษฐศาสตร์เกษตร - - - - 
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การประยกุตใ์ช ้
3(3-0-6) 877-336  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การประยกุตใ์ช ้
3((2)-2-5) ปรับรหสั

วชิา และ
หน่วยกิต 

877-342   เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า 

3(3-0-6) 877-334  เศรษฐศาสตร์ การเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า 

3((3)-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

877-343  การตลาดปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร 

3(3-0-6) 877-338  การตลาดปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตร 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-444   เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับรหสั
วชิาเป็น  
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
877-411 

877-445   เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับรหสั
วชิาเป็น 
 877-315 

877-446   เศรษฐศาสตร์การพฒันาการ
เกษตร 

3(3-0-6) 877-431   เศรษฐศาสตร์การพฒันาการ
เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-447   นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 877-433   นโยบายเกษตรและธุรกิจ
เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-448   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

1-3((x)-y-z) - - ยกเลิก
รายวชิา 

กลุ่มที ่2  ธุรกจิเกษตร     
877-349   การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น

กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับรหสั
และช่ือวชิา
เป็น 877-312 
การจดัการ
และกลยทุธ์
ทางธุรกิจ
เกษตร 

877-350   พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร
เกษตร 

3(3-0-6) 877-339   พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร 3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั
และเน้ือหา 
วชิา 

877-351   ตลาดล่วงหนา้ 3(3-0-6) 877-439 การจดัการความเส่ียงดา้นราคา
สินคา้เกษตร 

3((3)-0-6) ปรับช่ือ รหสั 
และเน้ือหา 
วชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
877-452   การจดัการเชิงกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจเกษตร 
3(3-0-6) 877-437  การจัดการ เ ชิงกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจเกษตร 
3((3)-0-6) ปรับ 

รหสัวชิา 
877-453   การประกอบการทางธุรกิจ

เกษตร 
3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น

กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับรหสั
วชิาเป็น  
877-318 

877-454   การคา้ระหวา่งประเทศส าหรับ
สินคา้เกษตร 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับช่ือวชิา
และรหสัวชิา
เป็น  
877-317 

877-455   การจดัการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทางการเกษตร 

3(3-0-6) 877-434   การจดัการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทางการเกษตร 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-456   การจดัการทรัพยากรมนุษย์
ทางธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) - - ยา้ยไปอยูใ่น
กลุ่มวชิา
เฉพาะ 
(บงัคบั) และ
ปรับรหสั
วชิาเป็น  
877-314 

877-457   การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-458   หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจเกษตร 1-3((x)-y-z) - - ยกเลิก
รายวชิา 

กลุ่มที ่3   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร     
877-359   เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร 3(3-0-6) - - ยกเลิก

รายวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
877-360   เศรษฐกิจการประมงและ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 877-335 เศรษฐกิจการประมงและ

อุตสาหกรรม 
3((3)-0-6) ปรับ 

รหสัวชิา 
877-461   เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0-6) - - ยกเลิก

รายวชิา 
877-462  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้ า 3(3-0-6) - - ยกเลิก

รายวชิา 
877-463   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม ้ 3(3-0-6) - - ยกเลิก

รายวชิา 
877-464   หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากร 
1-3(x-y-

z
) 

- - ยกเลิก
รายวชิา 

กลุ่มที ่4  เศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชุมชน 

    

877-365  เศรษฐศาสตร์การพฒันา
วสิาหกิจชุมชน 

3(3-0-6) 877-438   การจดัการวสิาหกิจชุมชน 3((3)-0-6) ปรับช่ือ และ
รหสัวชิา 

877-366  เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-368  การเงินชุมชนและสวสัดิการ
ชุมชน 

3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-369  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
ชนบท 

3(3-0-6) 877-337  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
ชนบท 

3((3)-0-6) ปรับ 
รหสัวชิา 

877-470  เศรษฐศาสตร์การพฒันา
ชนบทและการวางแผน 

3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-471  เศรษฐศาสตร์สถาบนั 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-472  การจดัการการคลงัทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

877-473  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การพฒันาชุมชน  

1-3(x-y-
z
) 

- - ยกเลิก
รายวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
- - 877-331  การจดัการธุรกิจฟาร์ม

สมยัใหม่และนวตักรรม 
3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก

กลุ่มวชิาชีพ
บงัคบัรหสั  
877-222  
การจดัการ
ธุรกิจฟาร์ม /
ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

- - 877-332  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
บงัคบั รหสั 
877-326 
เศรษฐมิติ
พ้ืนฐาน , 
ปรับรหสั
และช่ือวชิา 

- - 877-333  เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
บงัคบั รหสั 
877-327,
ปรับ 
รหสัวชิา 

- - 877-432  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

3((3)-0-6) เปิดรายวชิา
ใหม่ 

- - 877-435  การจดัการการตลาดสมยัใหม่
ส าหรับธุรกิจเกษตร 

3((3)-0-6) เปิดรายวชิา
ใหม่ 

- - 877-436  เศรษฐกิจการเกษตรไทยและ
อาเซียน 

3((3)-0-6) ยา้ยมาจาก
กลุ่มวชิาชีพ
บงัคบั รหสั 
877-430   

- - 877-xxx  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

3((x)-y-z) เพ่ิมรายวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
133 หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
124 หน่วยกติ 

หมายเหตุ 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ  
3.2  กลุ่มวชิาชีพเลือกนอกสาขา  -  ยกเลิกกลุ่ม

วชิาชีพเลือก
นอกสาขา 

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

460-302  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 

3(2-2-5) - - ยกเลิก
รายวชิา 

473-202  ตลาดการเงินและสถาบนั
การเงิน 

3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

474-310  การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) - - ยกเลิก
รายวชิา 

477-406  นวตักรรม ระบบสารสนเทศ 
และการประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5) - - ยกเลิก
รายวชิา 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี 9 เพิม่ 3  
หน่วยกติ 

ง.  หมวดวชิาฝึกงาน  ง.  หมวดวชิาฝึกงาน   
877-281  การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชนเกษตร 50 ชม. - - ยกเลิก

รายวชิา 
877-382  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์

เกษตร 
350 ชม. 877-381  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
350 ชม. ปรับรหสั

และช่ือวชิา 
 

- - 877-481  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชม. เพ่ิมรายวชิา 
877-483  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

เกษตร 
9(0-27-0) 877-482  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
9((0)-27-0) ปรับรหสั

และช่ือวชิา 
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ภาคผนวก ฉ 
ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรกบัรายวชิาในหลกัสูตร  

 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถดงัต่อไปน้ี  
 1)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการ

จดัการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้
 2)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร

ตลอดโซ่คุณค่า 
 3)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและ

ธุรกิจเกษตร 
 4)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการใชดิ้จิทลัเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ  
 5)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ

บนพื้นฐานของขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใชรู้ปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 6)   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 

รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 

ก. หมวดวชิาทัว่ไป 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน       
388-100   สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์       
845-101   ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย ์       
สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
950-102   ชีวิตท่ีดี       
895-001 พลเมืองท่ีดี       
สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทลั 
315-201   ชีวติแห่งอนาคต       

820-100   รักษโ์ลก รักษเ์รา       

200-103   ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว       

142-121   โลกแห่งอนาคต       
472-115   ฉนัตอ้งรอด       
345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั       
200-107   การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิทลั       
142-225   ปัจจยัท่ี 5       

472-113   ดาบสองคม       

สาระที ่5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-202   การคิดกบัการใชเ้หตุผล       
895-011   การคิดเพื่อสร้างสุข       

895-012   การคิดเชิงบวก       

142-124   การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์       
472-114   กบนอกกะลา       
322-100   ค านวณศิลป์       
895-010   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์       
142-129   คิดไปขา้งหนา้       
472-118   เงินในกระเป๋า       
สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร 
890-001   สรรสาระภาษาองักฤษ       
890-002   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       
890-003   ภาษาองักฤษพร้อมใช ้       
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั       
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ       
สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
895-020  ขิมไทย       

895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า       

895-022  จงัหวะจะเพลง       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
895-023  กีตาร์       

895-024  อูคูเลเล่       

895-025  ฮาร์โมนิกา       

895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน       
895-027  อรรถรสภาษาไทย       
895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์       
895-030  วา่ยน ้ า       

895-031  เทนนิส       

895-032  บาสเกตบอล       

895-033  กรีฑา       

895-034  ลีลาศ       

895-035  เปตอง       

895-036  ค่ายพกัแรม       

895-037  แบดมินตนั       

895-038  เทเบิลเทนนิส       

895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ       

340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ       
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย       

472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน       

472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข       
รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ       
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั       
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน       
890-013    อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ       
890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง       
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 ในชีวติจริง 

      

890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ       
890-021  ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
890-022  การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ 
 เป็นภาษาองักฤษ 

      

890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทาง 
 วฒันธรรม 

      

890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ       
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อ 
 การศึกษาต่อ 

      

890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ       
890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ       
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน       
890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว       
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภค และ 
 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

      

890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน       
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสมัภาษณ์งาน       
890-050  แปลสิกเูกิล       
890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา       
890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั       
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน       
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษ 
 เพ่ือการศึกษาต่อ 

      

891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้       
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั       
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน       
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้       
891-021   สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั       
891-022   สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน       
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้       
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั       
891-032  สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว       
891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์       
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้       
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั       
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน       
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้       
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทย 
 ในศตวรรษท่ี 21 

      

895-043  การใชภ้าษาไทย       
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั       
895-045  ทกัษะการส่ือสาร       
895-046  ความคิดและการส่ือสาร       
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

1)   กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ) 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1       
460-106  หลกัการจดัการธุรกิจ       

461-101  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้       
874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม 
  ทางเศรษฐกิจ 

      

877-111  พืชเศรษฐกิจ       
877-112  ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ       
877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค       
877-114  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค       
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ 
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ 
  การจดัการ 1 

      

877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์       
877-212  เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์       
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ 
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ 
  การจดัการ 2 

      

877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
877-215  เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 
  และอุตสาหกรรมเกษตร       

877-311  การตลาดและราคาสินคา้เกษตร       
877-312  การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร       
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
      

877-314  การจดัการทรัพยากรมนุษยท์าง 
 ธุรกิจเกษตร 

      

877-315  เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั       
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร       
877-317  การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ       
877-318   การประกอบการทางธุรกิจเกษตร       
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ       

877-411 เศรษฐกิจการยาง       
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ       
877-497  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ       

877-498  โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ       

2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก) 
877-331  การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และ

นวตักรรม       

877-332  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้       
877-333  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม       

877-334  เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า       
877-335  เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม       
877-336  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยกุตใ์ช ้       

877-337  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท       
877-338  การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร       
877-339  พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร       
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รายวชิา 
วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 
877-431  เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร       
877-432  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 แปรรูปอาหาร       

877-433  นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร       
877-434  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทานทางการเกษตร 
      

877-435  การจดัการการตลาดสมยัใหม่ 
 ส าหรับธุรกิจเกษตร       

877-436  เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน       
877-437 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร       
877-438  การจดัการวสิาหกิจชุมชน       
877-439  การจดัการความเส่ียงดา้นราคา 
 สินคา้เกษตร       

877-4xx  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 
 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ       

ค. หมวดวชิาฝึกงาน 
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ         

877-481   เตรียมสหกิจศึกษา       

877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจดัการ       
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ภาคผนวก ช 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป          

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์         
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) - - - - - - จดัแบบ blended 

learning ท่ีเนน้
การคิดวเิคราะห์ 
และใชส่ื้อ
เทคโนโลย ี

-  เรียนแบบศึกษา
จากตน้แบบจริง 

50 
 
 
 
 

50 

100 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 80 
บทเรียน 
ออนไลน์ 

- - - ฝึกปฏิบติั 20 
 

100 

877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) - - 100 - - - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีด่ ี         
950-102 ชีวติท่ีดี 3 ((3)-0-6) 30 20 - 10 20 20 70 100 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2 ((2)-0-4) 50 15 - 15 20 - - 100 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ         
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 27 15 - 26 27 - แบบประเมิน

ตนเอง 
5 100 

สาระที ่4 การอยู่เย่างเท่าทนัและการรู้ดจิทิลั         
 4.1 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั          
142-121 โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4)   50 10 20 - 20 - - 100 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 20 30 - 20 30 - - 100 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 40 10 - 50 - - - 100 
472-115  ฉนัตอ้งรอด                        2((2)-0-4) 50 10 - 20 20 - - 100 
820-100  รักษโ์ลก รักเรา  2((2)-0-4) 40 40 - 10 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

 4.2 การรู้ดจิทิลั          
142-225 ปัจจยัท่ี 5  2((2)-0-4)   50 10 20 - 20 - - 100 
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติ ยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 45 30 - 20 - - ดูงานนอก

สถานท่ี 
5 

100 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 30 20 - 40 10 - - 100 
472-113  ดาบสองคม                        2((2)-0-4) 50 10 - 20 20 - - 100 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข         
 5.1 การคดิเชิงระบบ          
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4)   50 10 20 - 20 - - 100 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) - 16 - 24 60 - - 100 
472-114 กบนอกกะลา 2((2)-0-4) 50 10 - 20 20 - - 100 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 50 15 - 15 20 - - 100 
895-012 การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 50 15 - 15 20 - - 100 
 5.2 การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข          
142-129 คิดไปขา้งหนา้ 2((2)-0-4) 50 10 20 - 20 - - 100 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 20 10 50 10 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

472-118 เงินในกระเป๋า                       2((2)-0-4) 50 10 - 20 20 - - 100 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) 40 10 - 10 40 - - 100 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร         
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)   10 30 - - 20 - การฝึกปฏิบติัตาม

แนวทางท่ี
ก าหนด(Guided 
Practice) 

40 100 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4)   50 10 20 - 20 - - 100 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4)   50 10 - - - 1. การเรียนรู้แบบ

แลกเปล่ียน
ความคิด (Think-
Pair-Share) 

2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  

3. การฝึกปฏิบติัตาม
แนวทางท่ี

15 
 
 
 
10 

 
15 

100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ก าหนด(Guided 
Practice) 

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 40 30 - - 30 - - 100 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 50 10 - - 10 1. การอภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

2. การน าเสนองาน
ในชั้นเรียน 

3. การฝึกทกัษะการ
ฟังดว้ยตนเอง 

30 100 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา         
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 50 10 - 20 20 - - 100 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 20 30 30 - 20 - - 100 
472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน      1((1)-0-2) 50 10 - 20 20 - - 100 
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข                     1((1)-0-2) 50 10 - 20 20 - - 100 
895-020 ขิมไทย    1((1)-0-2) 20 30 - - 20 1. ปฎิบติัจริง 30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

2. น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า    1((1)-0-2) 20 30 - - 20 1. ปฎิบติัจริง 
2. น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

30 100 

895-022 จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 20 30 - - 20 1. ปฎิบติัจริง 
2. น าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

30 100 

895-023 กีตาร์   1((1)-0-2) 10 30 - 10 50 - - 100 
895-024 อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 10 30 - 10 50 - - 100 
895-025 ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 10 30 - 10 50 - - 100 
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 20 50 - - 20 -  น าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 
10 100 

895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2)  10 30 - 10 20 -  การฝึกปฏิบติั 30 100 
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 

 
- 20 - 10 35 1. การฝึกปฏิบติั 

2. น าเสนอ 
35 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 10 50 - 20 20 - - 100 
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 10 30 - 10 50 - - 100 
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 10 50 - 20 20 - - 100 
895-033 กรีฑา   1((1)-0-2) 10 50 - 20 20 - - 100 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 10 50 - 20 20 - - 100 
895-035 เปตอง   1((1)-0-2) 10 20 - 20 20 -  การฝึกปฏิบติั 30 100 
895-036 ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2)  10 30 - 20 40 - - 100 
895-037 แบดมินตนั    1((1)-0-2) 10 20 - 20 20 -  การฝึกปฏิบติั 30 100 
895-038 เทเบิลเทนนิส    1((1)-0-2) 10 20 - 20 20 -  การฝึกปฏิบติั 30 100 
895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) 50 20 - 15 15 - - 100 
สาระที ่8 รายวชิาเลือก         
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 30 30 - - 30 -  การน าเสนองาน

ผา่นการสะทอ้น
คิด 

10 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ    2((2)-0-4) 50 20 - - 10 1. Log 
2. อภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

20 100 

890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ 2((2)-0-4) 
 เป็นภาษาองักฤษ   

50 20 - - 10 1. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

2. การน าเสนองาน 
3. การพดูในหวัขอ้
ท่ีน่าสนใจ 

4. การสะทอ้นคิด 

20 100 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
   

10 30 - - 20 1. การฝึกปฏิบติัตาม
แนวทางท่ี
ก าหนด (Guided 
Practice) 

2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

30 
 
 
10 

100 



 

2
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 30 10 15 15 10 - Pair work/ 
individual/group 

20 100 

890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
   

50 20 10 - 20 - - 100 

890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว    2((2)-0-4) 50 20 - 10 10 - Field trip 10 100 
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและ 2((2)-0-4) 
 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่    

50 10 - - 10 - การฝึกปฏิบติั 30 100 

890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 50 - - - 20 - การฝึกปฏิบติั 30 100 
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสมัภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 50 25 - - - 1. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
2. Role play 
3. การน าเสนอผล
การคน้ควา้ 

25 100 

890-050 แปลสิกเูกิล    2((2)-0-4) 50 10 10 - 10 1. Group work 
2. การน าเสนอบท
แปลในชั้นเรียน 

20 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

3. Individual work 
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา    2((2)-0-4) 25 25 10 - 15 1. Group work 

2. Video 
presentation 

25 100 

890-061 ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 20 40 - - 40 - - 100 
หมวดวชิาเฉพาะ         

1. กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ)         

322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 50 10 - - 40 - - 100 
460-106  หลกัการจดัการ  3(3-0-6) 50 10 30 5 5 - - 100 
461-101  หลกัการบญัชี  3(3-0-6) 50 20 - - 30 - - 100 
874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม 2(2-0-4) 
 ทางเศรษฐกิจ  

50 10 - 20 20 - - 100 

877-111  พืชเศรษฐกิจ                                                    2((2)-0-4) 30 30 - 20 20 - - 100 
877-112 ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ                           2((2)-0-4) 30 30 - 20 20 - - 100 
877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                    3((3)-0-6) 50 20 - 15 15 - - 100 
877-114  หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค                                  3((3)-0-6)                           50 20 - 15 15 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-115  การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์   3((3)-0-6) 
 ธุรกิจเกษตร และการจดัการ 1  

50 10 - 20 20 - - 100 

877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์          3((3)-0-6)                              50 20 - 15 15 - - 100 
877-212  เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6)                          50 20 - 15 15 - - 100 
877-213  การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์  3((3)-0-6) 
 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 

50 10 - 20 20 - - 100 

877-214  ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้                                         3((3)-0-6) 30 10 - 30 20 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

10 100 

877-215  เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ       3((3)-0-6) 
 อุตสาหกรรมเกษตร 

50 20 - 15 15 - -  

877-311  การตลาดและราคาสินคา้เกษตร                         3((3)-0-6) 30 10 - 20 30 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

10 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-312  การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร    3((3)-0-6) 30 10 - 30 30 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

- 100 

877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ     3((2)-2-5)
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 

30 10 - 40 20 - - 100 

877-314  การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 30 30 - 20 20 - - 100 
877-315  เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั                   3((3)-0-6) 30 30 - 10 10 - WIL 

 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 30 10 - 30 30 - - 100 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 30 30 - 20 20 - - 100 
877-318  การประกอบการทางธุรกิจเกษตร                    3((2)-2-5) 30 10 10 20 15 - WIL 

 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

15 100 

877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร       3((2)-2-5) 
 และการจดัการ 

50 5 20 
 

10 15 - - 100 



 

2
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-411  เศรษฐกิจการยาง                          3((3)-0-6) 30 30 - 10 10 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ   3((3)-0-6) 30 20 20 10 20 - - 100 
877-497  สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  1((1)-0-3) 
 และการจดัการ 

30 30 - 20 20 - - 100 

877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร   3((0)-0-9) 
 และการจดัการ 

20 10 30 10 10 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

2. กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)             
877-331  การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และนวตักรรม 3((3)-0-6)                               30 10 - 30 30 - - 100 
877-332  เศรษฐมิติเบ้ืองตน้                          3((3)-0-6) 50 10 - 20 20 - - 100 
877-333  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ            3((3)-0-6) 
 และส่ิงแวดลอ้ม 

50 20 - 15 15 - - 100 

877-334  เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า           3((3)-0-6) 50 20 - 15 15 - - 100 
         



 

2
0
6

 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-335  เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม       3((3)-0-6) 30 30 - 10 10 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

877-336  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้   3((2)-2-5) 30 20 - 15 15 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

877-337  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท       3((3)-0-6) 30 10 - 10 20 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

30 100 

877-338  การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร              3((3)-0-6) 30 20 - 25 25 - - 100 
877-339  พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร                                 3((3)-0-6) 30 20 - 25 25 - - 100 
877-431  เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร           3((3)-0-6) 50 20 - 15 15 - - 100 
877-432  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร      3((3)-0-6) 50 20 - 15 15 - - 100 
877-433  นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร                         3((3)-0-6) 30 30 - 20 20 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

877-434  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน           3((3)-0-6) 
 ทางการเกษตร 

30 20 - 20 20 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

10 100 

877-435  การจดัการการตลาดสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 ส าหรับธุรกิจเกษตร  

30 20 - 20 20 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

10 100 

877-436  เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน                3((3)-0-6) 30 30 - 20 20 - - 100 
877-437  การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร                3((3)-0-6) 30 10 - 30 30 - - 100 
877-438 การจดัการวสิาหกิจชุมชน                                 3((3)-0-6) 30 10 - 20 20 - WIL 

 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

20 100 

877-439  การจดัการความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร       3((3)-0-6) 30 30 - 15 15 - WIL 
 (ปฏิบติังาน
ภาคสนาม) 

10 100 

877-xxx  หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร         3((x)-y-z) 
 และการจดัการ 

30 20 - 25 25 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ีและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ร้อยละของการ
จดัการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

ร้อยละของวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้การอภิปราย
ค้นคว้าในช้ันเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบ 
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทกัษะ
กระบวน 
การคดิ 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

หมวดวชิาฝึกงาน         
877-381  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร         350 ชัว่โมง 
 และการจดัการ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 

- WIL 
 (การฝึกงานท่ีเนน้
การเรียนรู้) 

70 
 
 
 

100 
 
 
 

877-481  เตรียมสหกิจศึกษา                                             30  ชัว่โมง 40 10 - 25 25 - - 100 
877-482  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร     9((0)-27-0) 
 และการจดัการ 

5 5 30 
 

10 
 

10 - WIL 
(สหกิจศึกษา) 

40 100 
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ภาคผนวก ซ 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฌ 
สัญญาจ้าง (กรณอีาจารย์ชาวต่างชาติ) 



224 
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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