สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 407(3/2557)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
เรื่ อง
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1) รหัสและชื่อหลักสู ตร

หน้ า
1
1

2) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา

1

3) วิชาเอก

1

4) จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร

1

5) รู ปแบบของหลักสู ตร

2

6) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร

2

7) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน

2

8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา

2

9) ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10) สถานที่จดั การเรี ยนการสอน

4

11) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสู ตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
13) ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

6

6

7
8

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1) ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับ
หลักสู ตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุ ง

16
16

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1) ระบบการจัดการศึกษา

21
21

18

2) การดาเนินการหลักสู ตร

21

3) หลักสู ตรและอาจารย์

26

4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)

102

5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

104

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง

หน้ า

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตรกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
3) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและ
การประเมินผล
4) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร
(PLOs) สู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
5) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นปี การศึกษา

107
107
112

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

129
129

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา

129

3) เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร

129

4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา

129

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1) การกากับมาตรฐาน

114
118
128

130
130
130
132
132

2) บัณฑิต

132

3) นักศึกษา

132

4) อาจารย์

134

5) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน

135

6) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

136

7) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

137

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1) การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

หน้ า
139
139

2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

139

3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

139

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน 140
ภาคผนวก
ก. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตาราของอาจารย์
ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562
ข. ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและการดาเนิ นการของหลักสู ตร

141

153

ค. เอกสารเปรี ยบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตร
162
ปรับปรุ งใหม่ (กรณี ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์)
ง. การวิเคราะห์ ค วามสอดคล้อ งของ PLOs กับ วิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ คุ ณลัก ษณะของ 165
บัณฑิต และความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
จ. เอกสารเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่
169
ฉ. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรกับรายวิชาในหลักสู ตร

186

ช. แบบฟอร์ มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสู ตรที่สะท้อน Active Learning
ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี

193

ฌ. สัญญาจ้าง (กรณี อาจารย์ชาวต่างชาติ)

223

ญ. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร

225

209

1

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาค/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร: 254801011037842101
ภาษาไทย:
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics Program in Agribusiness Economics and Management
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)
B. Econ. (Agribusiness Economics and Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
124 หน่วยกิต

2

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทางวิชาการ หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
1 ปริ ญญา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562
 เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
 การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 24(2/2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 ได้รับความเห็นชอบและอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 407(3/2562)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรจะได้รั บ การเผยแพร่ ว่า เป็ นหลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2564
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการ
จัดการ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ วางแผน ตัดสิ นใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ เพื่อประกอบอาชี พให้ประสบความสาเร็ จ ได้ในหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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8.1 อาชีพอิสระ
บัณฑิตสามารถเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจเกษตรทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทั้งด้านการผลิต
การแปรรู ป การขนส่ งและการเก็บรักษา การตลาด ค้าส่ งค้าปลีก นาเข้า ส่ งออก เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถ
เป็ นนักพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
8.2 หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็ นนักวิชาการ/ นักวิเคราะห์/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในตาแหน่งต่าง ๆ เช่น
เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิ จเกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ อ
เกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ขอ้ มูล นักสถิติเศรษฐสังคม เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ในหน่วยงานที่
หลากหลาย เช่ น ส านัก งานเศรษฐกิ จการเกษตรและหน่ วยงานอื่ น ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิ ชย์ การยางแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิ น
ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง ประเทศไทย
ธนาคารกรุ งไทย เป็ นต้น
8.3 บริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ในบริ ษทั เอกชนและสถาบันการเงิน โดยสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการทัว่ ไป การจัดการธุ รกิ จเกษตรและธุ รกิ จฟาร์ ม การตลาดสิ นค้าเกษตร
โลจิสติกส์ ค้าส่ งค้าปลี ก การจัดหาสิ นค้าเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์สินเชื่ อ และที่ปรึ กษาทางการเงิน
และการลงทุน เป็ นต้น ในบริ ษทั และหรื อสถาบันการเงิน เช่น เครื อเจริ ญโภค-ภัณฑ์ เครื อเบทาโกร บริ ษทั
เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด เครื อบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป บริ ษทั ศรี ตรัง แอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) บริ ษทั
เซาท์แลนด์รับเบอร์ จากัด บริ ษทั ไทยบริ ดจสโตน จากัด บริ ษทั ยูนิวานิ ชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต จากัด เป็ นต้น และธนาคารพาณิ ชย์ ต่าง ๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ ธนาคารกรุ งเทพฯ
เป็ นต้น

9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับที่
1.

2.

ตาแหน่ งทางวิชาการ

3-9098-00167-94-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5-9010-00044-54-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-8009-00869-09-4 อาจารย์

ระดับการศึกษาที่
จบ

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา

นางปรัตถ พรหมมี

Ph.D.

นางสาวอรอนงค์ ลองพิชยั

Agricultural Systems
& Engineering

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

2560

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

Agribusiness
Management
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Economic

ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
Chiang Mai University

2547
2545
2562

M.Sc.

International
Economics and Finance
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ,
เศรษฐศาสตร์เกษตร

Newcastle University,
UK,
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์,

2556

ชื่ อ- สกุล

นางสาวอริ ศรา ร่ มเย็น
เณรานนท์

วท.ม.
วท.บ.

2543
2539
2555
4

3.

เลขประจาตัว
ประชาชน

2550
2546

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทางวิชาการ

4.

BF 0165652

อาจารย์

1-5299-00378-21-4

อาจารย์

Ferdoushi Ahmed

นายเฉลิม ใจตั้ง

ระดับการศึกษาที่
จบ

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา

Ph.D

Environment and
Development

Universiti Kebandsaan
Malaysia, Malaysia

2554

M.Sc.

Home Economics

2544

B.Sc.

Home Economics

ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

University of Dhaka,
Bangladesh
University of Dhaka,
Bangladesh
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม. เชียงใหม่

2543
2557
2555

5

5.

ชื่ อ- สกุล
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาหรับรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร
และการจัดการ และรายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนจากสถานที่จริ ง โดยร่ วมกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น หอการค้าจังหวัด
สงขลา บริ ษทั เบทาโกร จากัด (มหาชน) บริ ษทั แมนเอโฟรสเซน ฟู้ดส์ จากัด บริ ษทั ในเครื อ APK Group
วิสาหกิจชุ มชน มูลนิ ธิโครงการหลวง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นต้น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
นับ ตั้ง แต่ ปี 2557 บริ บ ทโลกและภายในประเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้วยอัต ราเร่ ง สู ง มี ความ
ซับซ้อนและกาลังก่อรู ปกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่ งได้สร้างผลกระทบทั้งที่เป็ นโอกาส อุปสรรค ความท้าทาย
ความเสี่ ยง และยากต่อการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เช่น การก้าวกระโดด
ทางเทคโนโลยี การย้ายศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ภูมิการเมืองโลกใหม่ การเติบโตของประชากรโลก การเข้าสู่
สังคมสู งวัย กระบวนทัศน์ดิจิทลั ของสังคม การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ SDGs การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระเบียบโลกใหม่ เป็ นต้น ล้วนเป็ นปั จจัยที่กาหนดความเป็ นปกติใหม่และมีอิทธิ พลต่อการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ดังปรากฎเป็ นปั จจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกที่ใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ธนาคารโลกรายงานว่า เศรษฐกิ จโลกในปี 2593 จะมีอตั ราการขยายตัวอยู่ในระดับร้ อยละ 2 ถึ ง
ร้อยละ 3 เนื่ องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มี
สัดส่ วนกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าผลิ ตภัณฑ์รวมของโลก ส่ งผลให้เกิ ดการย้ายศูนย์กลางของเศรษฐกิ จโลก
ไปสู่ ป ระเทศเศรษฐกิ จใหม่ (จี น อิ นเดี ย เม็ก ซิ โก บราซิ ล รั ส เซี ย และกลุ่ ม อาเซี ย น) ที่ มี บ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นจากจานวนประชากร เงินทุน เทคโนโลยี และสัดส่ วน GDP ของโลก ส่ งผล
ต่อโครงสร้างภูมิเศรษฐกิจโลกใหม่ รู ปแบบการค้าโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ การค้าเสรี เฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหลากหลายขึ้น ในขณะที่ประชากรโลกเพิม่ ขึ้นเป็ นกว่า 8.5 พันล้าน
คน ในปี 2573 และเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 9.7 พันล้า นคน ในปี 2593 และจะเพิ่ มขึ้ นเป็ น 11.2 ล้า นคน ในปี 2643
ประชากรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่ งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สาหรับก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็ นอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ ปั ญญาประดิษฐ์ อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง
ทุ ก อย่า ง (Internet of Things) Big data Block chain เทคโนโลยี ค ลาวด์ หุ่ น ยนต์ข้ นั ก้า วหน้า พัน ธุ ก รรม
สมัยใหม่ เทคโนโลยีวสั ดุข้ นั สู ง พลังงานทดแทน เป็ นต้น ได้สร้างคลื่นการพัฒนาใหม่ที่พร้อมทาลายระบบ
การผลิ ต ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า และการบริ โภคแบบดั้ง เดิ ม ลงสิ้ นถ้า ไม่ ปรั บ ตัวอย่า งรู ้ เท่ า ทัน ทั้ง ยัง ส่ งเสริ มการ
เชื่ อมโยงอย่างไร้ พรมแดนแห่ งรัฐ เปลี่ ยนกระบวนทัศน์ผูบ้ ริ โภคสู่ วิถีดิจิทลั และเป็ นโอกาสในการพัฒนา
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ประเทศ ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงสามารถทาให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้อย่าง
เข้มแข็ง ก้าวกระโดด และยัง่ ยืนได้
ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงข้างต้นยังได้ก่อรู ปแนวคิ ดการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับความยัง่ ยืน
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ กลายเป็ นแรงกดดันที่ทา
ให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตและการบริ โภคที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ดังปรากฏ
แรงกระเพื่อมจากการเติบโตของแนวคิดเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy ) เศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิ จชี วภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งลงทุนสร้ างเศรษฐกิ จฐานความรู ้ ผ่านการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรฐานชี วภาพ และภาคเกษตรพัฒนาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง ในขณะที่
ต้องรั ก ษาฟื้ นฟู ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ค วบคู่ กบั แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความท้าทายและเป็ นแรงกดดันที่มีพลวัต
สู งต่อการพัฒนาภาคใต้ ซึ่ งมีโครงสร้ างเศรษฐกิ จฐานเกษตร ในขณะที่โครงสร้ างเศรษฐกิ จของประเทศมี
รายได้จากภาคนอกเกษตรเป็ นสาคัญ ที่ผา่ นมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจภาคใต้ต่ากว่าของประเทศ
มีความผันผวนตามทิศทางราคาพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ในตลาดโลก และการขยายตัวของภาค
การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฐานเกษตรและความหลากหลายเชิงนิ เวศของภาคใต้ คือโอกาสและจุด
แข็งเชิ งกลยุทธ์ของการเปลี่ ยนรู ป ไปสู่ เศรษฐกิ จฐานความรู ้ และเศรษฐกิ จชี วภาพ ดังนั้นเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างสมดุ ลการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 12 ได้วางเป้ าหมายการพัฒนาภาคใต้เป็ นการพัฒนาที่มีฐานการสร้างรายได้หลากหลายโดย
เน้นเสริ มสร้ างความเข้มแข็งภาคเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า การเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วและมี ความซับซ้อนหลากมิ ติของปั จจัยดังกล่ าวข้างต้น ยังส่ งผลกระทบต่อทุ กระดับจากตัว
เกษตรกรเอง ชุ มชน อุตสาหกรรม ธุ รกิ จเกษตร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งเป็ นหัวจักรขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเปลี่ ยนแปลงปั จจัย เชิ งกลยุทธ์ ท้ งั ในบริ บ ทเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ใ นระดั บ ประเทศและสากลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นเหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ค ณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงต้องปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งในเชิงโครงสร้างเนื้ อหาและกระบวนการเรี ยนการ
สอนให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และเท่าทันต่อการรั บมื อ (Coping) กับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวอย่า ง
ต่อเนื่อง และตอบโจทย์เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ได้ให้การสนับสนุ นภารกิ จ
ด้านการเรี ยนการสอนของภาค/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดทาหลักสู ตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรม ทันสมัย และมี
เอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของภาคใต้ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และธุ รกิจเกษตร
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ มีความสัมพันธ์
กับหลักสู ตรอื่น ดังนี้
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจั ด การ
ทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
1) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
322-173 คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics I
2) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 รายวิชา คือ
460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
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 ฉันต้องรอด*
2((2)-0-4)
Survival 101
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*
1((1)-0-2)
Local Arts and Fabric
472-117 สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข*
1((1)-0-2)
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
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472-118

เงินในกระเป๋ า*
Pocket Money
* จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
3) คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All
4) คณะนิติศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Law of Economic Activities
5) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 71 รายวิชา คือ
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
Essential English
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
English on the Go
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
English in the Digital World
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Success
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Improving English Writing Skills
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
Reading All Around
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน
Strategic Reading for Greater Comprehension
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ
Better Academic Texts Readers
890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
English Pronunciation through Songs
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication

2((2)-0-4)

1((1)-0-2)

2(2-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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890-020
890-021
890-022
890-023
890-024
890-025
890-026
890-030
890-031
890-032
890-033
890-040
890-041
890-050
890-060
890-061

การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
From Listening to Speaking English
การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
Presentations and Public Speaking in English
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
Learning English Through Cultures
รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
Creating English Short Films
ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
Study Skills in English for Higher Studies
บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
Reading to Write in English
การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ
English Communication for Business
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
English for Travelers
ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs
การเขียนเพื่อการสมัครงาน
Writing for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
English for Job Interview
แปลสิ กูเกิล
Google Translate Me
ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
English Twenty-Four/Seven
ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
English for Digital Literacy

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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890-070
890-071
891-010
891-011
891-012
891-020
891-021
891-022
891-030
891-031
891-032
891-033
891-034
891-040
891-041
891-042

พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
Winning English Test for Employment
พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
Winning English Test for Higher Studies
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
Japanese Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน
Japanese Conversation in the Workplace
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน
Chinese Conversation in the Workplace
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน
Malay Conversation in Daily Life
สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
Malay Conversation for Tourism
ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์
Standard Malay for Veterinary Students
ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์
Malay Dialect for Veterinary Students
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean Conversation in Daily Life
สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน
Korean Conversation in the Workplace

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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891-050
895-010
895-011
895-012
895-020
895-021
895-022
895-023
895-024
895-025
895-026
895-027
895-028
895-030
895-031
895-032

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
Basic German
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
Thinking and Predictable Behavior
การคิดเพื่อสร้างสุ ข
Cultivating Happiness through Positivity
การคิดเชิงบวก
Positive Thinking
ขิมไทย
Thai Khim
ร้อง เล่น เต้นรา
Singing, Playing, Dancing
จังหวะจะเพลง
Rhythm and Song
กีตาร์
Guitar
อูคูเลเล่
Ukulele
ฮาร์ โมนิกา
Harmonica
ดูหนังดูละครย้อนดูตน
Drama and Self-reflection
อรรถรสภาษาไทย
Appreciation in Thai Language
การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
ว่ายน้ า
Swimming
เทนนิส
Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
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895-033

กรี ฑา
Track and Field
895-034 ลีลาศ
Social Dance
895-035 เปตอง
Petanque
895-036 ค่ายพักแรม
Camping
895-037 แบดมินตัน
Badminton
895-038 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercise for Health
895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
Art of communication in Thai language in the 21st century
895-043 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Language
895-045 ทักษะการสื่ อสาร
Communication Skills
895-046 ความคิดและการสื่ อสาร
Thoughts and Communication
6) สถาบันสั นติศึกษา จานวน 1 รายวิชา คือ
950-102 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
7) คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม จานวน 1 รายวิชา คือ
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
Save Earth Save Us

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

3((3)-0-6)

2((2)-0-4)
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8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
Modern Life for Green Love
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
Internet of Thing for Digital life
9) วิทยาลัยนานาชาติ จานวน 3 รายวิชา คือ
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์*
Creative Problem Solving
142-129 คิดไปข้างหน้า*
Organic Thinking
142-225 ปัจจัยที่ 5*
The 5th need
* จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
10) ศูนย์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 รายวิชา คือ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
Aesthetics of Thai Dance
11) โครงการจัดตั้งสานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จานวน 2 รายวิชา คือ
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
เป็ นรายวิชาเลือกทีเ่ ปิ ดสาหรับนักศึกษาคณะต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเลือกเรียน จานวน 13 รายวิชา
คือ
879-211
879-231
879-312

เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agricultural Economics
ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy
การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
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879-313

การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Modern Farm Management
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
3((3)-0-6)
Agribusiness and Management
879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซี ยน
3((3)-0-6)
Thai and ASEAN Agricultural Economy
879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
Economy of Industrial Crops
879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว์
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 การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
Agricultural Marketing Management
879-423 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
3((3)-0-6)
Strategic Management in Agriculture
879-424 การประกอบการในธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Entrepreneurship in Agribusiness
13.3 การบริหารจัดการ
1) คณะมีเจ้าหน้าที่ในตาแหน่ งนักวิชาการอุดมศึกษาทาหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผล
2) คณะมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จ
เกษตรและการจัดการ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายรายวิชา
3) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน ด้านเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับหลักสู ตร และความคาดหวัง
ของผลลัพธ์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปี การศึกษา
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุ รกิจเกษตร
ในการทาความเข้าใจปั ญหาระดับมหภาคและสามารถวิเคราะห์ปัญหาระดับจุลภาค เพื่อแก้ปัญหาหรื อเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การแปรรู ป การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศสาหรับสิ นค้าเกษตรและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องภาคใต้ ภายใต้บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของกระแสเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและโลก สามารถ
ปฏิบตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อธุ รกิจ
เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต้ ประเทศ และอาเซี ยน นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะ
ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มี ทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั เทคโนโลยี มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม ให้ความสาคัญกับคุณธรรมและจริ ยธรรม โดย
ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (Active Learning) ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็ นฐานในการ
เรี ยนรู ้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) การเรี ยนรู ้ โดยการ
บริ การสังคม (Service Learning) กิจกรรมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน การจัดการศึกษา
ของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการจึงเป็ นการจัดการที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่ง
พัฒนาคนให้เป็ นกาลังหลักของสังคม
1.2 ความสาคัญ
เนื่ องจากภาคเกษตรเป็ นรากฐานสาคัญ ของเศรษฐกิ จไทย และเป็ นแหล่ ง ผลิ ตอาหารของโลก
สาหรับภาคใต้ ภาคเกษตรมีสัดส่ วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคสู งสุ ดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ในปี 2559 ภาค
เกษตรมีสัดส่ วนผลิ ตภัณฑ์มวลรวม คิดเป็ น ร้อยละ 23.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ โดยมีสินค้า
เกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ยางพารา อาหารทะเล และปาล์มน้ ามัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่ องทั้งต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า และส่ งผลต่อการจ้างงานและสร้ างรายได้ให้กบั ประชาชนจานวนมาก แต่ปัจจุ บนั
อุตสาหกรรมและธุ รกิจสิ นค้าเกษตรดังกล่าว มีการแข่งขันสู งมาก และมีความท้าทายหลายด้าน การจัดการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ และทักษะในการจัดการธุ รกิ จ
เกษตร ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่ าว หลักสู ตรจึ งมุ่งผลิ ตบัณฑิ ตที่ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร และการจัดการธุ รกิ จเกษตรตลอดโซ่ คุณค่าเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
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1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร และ
การจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุ รกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
และธุ รกิจเกษตร
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการบริ หารจัดการ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถสื่ อสารได้อย่าง
เข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึ งสามารถเลื อกใช้
รู ปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (Programme Learning Outcomes: PLOs)
ทักษะทัว่ ไป
ทักษะเฉพาะ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
(Generic Skill) (Specific Skill)
PLO1 ส ามารถ ประ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ทางเศรษฐ ศา ส ต ร์
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร และการจัดการ เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
PLO2 สามารถปฏิ บตั ิ งานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและ

การจัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า
PLO3 มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตรและธุ รกิจเกษตร
PLO4 มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการบริ หารจัดการ

PLO5 มี ค วามเป็ นผู ้น า ผู ้ต าม สามารถท างานเป็ นที ม และ
สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้ง
การน าเสนอด้ว ยวาจา และการเขี ย น รวมถึ ง สามารถ

เลื อ กใช้ รู ปแบบการสื่ อสารได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
PLO6 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี ส่ วนการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและการวัดผล ทาทุกภาค
การศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปรับปรุ งหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการ
สอนให้เป็ น Active Learning
และ Work Integrated Learning
(WIL)

3. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง

1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าของ
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ
Active Learning และ WIL
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การจัดการเรี ยนการสอนที่
หลากหลายระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่าง ๆ
3. จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนสามารถนาทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
4. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนการสอนแบบ
Active Learning และ WIL
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยน การสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อน
จาก Best Practice การเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และการประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยนใน

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
3. รายงานผลการประชุมสัมมนา

1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรี ยน การสอนแบบ Active
Learning และ Work Integrated
Learning (WIL)
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning และ WIL
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
การเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning และ WIL
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและ
การประเมินผล

4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและ
การประเมินผล (ต่อ)

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

แผน การจัดทารายละเอียดของ 4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
รายวิชา
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยน
ศูนย์กลาง
การสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5. จานวนรายวิชาที่กาหนด
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมิน
ผลที่เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
วิธีการวัดและประเมินผลให้
อาจารย์
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยน 2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การสอนที่จดั ขึ้นและสอดคล้อง
การเพิม่ พูนทักษะในการวัดและ
กับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ประเมินผล
(Learning Outcome) ที่กาหนด 3. รายงานการประเมินข้อสอบ
ไว้
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผลใน
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการ
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น rubric
ประเมินข้อสอบในทุกรายวิชา 5. จานวนรายวิชาที่ใช้วธิ ีการวัด
3. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและ
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ประเมินแต่ละรายวิชาที่ชดั เจน
กาหนด
และผ่านความเห็นชอบของ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
4. ใช้วธิ ีการประเมินผลที่
6. จานวนรายวิชาที่มีการแจ้งผล
หลากหลายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เพิ่ม
การประเมินและข้อมูลสะท้อน
ทักษะในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
กลับให้นกั ศึกษาทราบ
5. กาหนดให้มีข้ นั ตอนการแจ้งผล 7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล
การประเมินให้นกั ศึกษาได้

ทราบผลการประเมิน รวมทั้งมี
การให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้
นาไปพัฒนาตนเองต่อไป
5. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้และการ
ทุกด้าน
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ น

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2. ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ เช่น การจัด
อบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน โดย
ประเมินจากหน่วยงานผูใ้ ช้
บัณฑิต เช่น สถานประกอบการ
ที่นกั ศึกษาฝึ กงาน หรื อ สหกิจ
ศึกษา
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
5. ผลการประเมินนักศึกษาใน
แต่ละมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสู ตรไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หรื อ
3) ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กภายใต้ โ ครงการนั ก ธุ รกิ จ เกษตรรุ่ นใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และตามเกณฑ์ก ารคัดเลื อกอื่ น ๆ ที่คณะ
กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ความรู ้พ้นื ฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ค่อนข้างอ่อน
3) ขาดความรู ้และความเข้าใจในหลักสู ตรที่จะเรี ยน
4) ขาดความชัดเจนในเป้ าหมายของการเรี ยนและเป้ าหมายในอนาคต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาไม่ได้เลือกเรี ยนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการเป็ นอันดับแรก
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ าในข้ อ 2.3
1) ภาค/สาขาวิชาร่ วมกับคณะจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศและพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้นกั ศึกษา
แรกเข้าชั้นปี ที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและแนวทางการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร
2) ภาค/สาขาวิชาจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา และจัดกิจกรรม
ติดตามนักศึกษา (follow up) นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลการเรี ยนตลอดจน
ปัญหาอื่น ๆ ของนักศึกษา
3) สาหรั บนักศึ กษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษอ่อน ทางคณะจะจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จดั
โดยมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง
4) คณะสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมสอนเสริ มวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ ัด โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมสอนเสริ มรายวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยชุมนุมวิชาการของคณะ
5) เพื่อให้ขอ้ มู ลที่ ถูกต้องแก่ นักเรี ยนผูส้ นใจเข้าศึ กษาในหลักสู ตร คณะ / สาขาวิชาจัดกิ จกรรม
ประชาสัมพันธ์แนะนาหลักสู ตรให้กบั อาจารย์แนะแนว และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และจัดค่าย Young Economist Camp เพื่อให้นักเรี ยนมีขอ้ มูลที่เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกเรี ยนหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
6) มหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นกั ศึกษา
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและจานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะจบในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

2562
60
60
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2563
2564
2565
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2566
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2562
2,000,800
4,803,200
2,800,200
9,604,200

2563
2,100,800
5,043,400
2,940,200
10,084,400

2564
2,205,800
5,295,600
3,087,200
10,588,600

2565
2,316,100
5,560,400
3,241,600
11,118,100

2566
2,431,900
5,838,400
3,403,700
11,674,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

ปี งบประมาณ
2564

2562

2563

2565

2566

1,499,000
2,217,700
172,100
960,400
4,849,200

1,559,000
2,328,600
180,700
1,008,400
5,076,700

1,621,400
2,445,000
189,700
1,058,800
5,314,900

1,686,300
2,567,300
199,200
1,111,700
5,564,500

1,753,800
2,695,700
209,200
1,167,300
5,826,000

542,700

569,800

598,300

628,200

659,600

542,700

569,800

598,300

628,200

659,600

5,391,900

5,646,500

5,913,200

6,192,700

6,485,600

210

237

279

320

320

25,700

23,800

21,200

19,400

20,300

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

24

2.7 ระบบจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบ
โอนหน่ วยกิ ตได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี
2) นัก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ยนเรี ย นบางรายวิชาที่ ม หาวิทยาลัยอื่ นแล้วโอนหน่ วยกิ ตได้ท้ งั นี้
เป็ นไปตามข้อบัง คับ ของมหาวิทยาลัย นัก ศึ ก ษาจากมหาวิทยาลัย อื่ น สามารถมาเรี ย นบาง
รายวิชาในหลักสู ตรนี้ แล้วโอนหน่ วยกิ ตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้ การลงทะเบี ยน
เรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องเป็ นไปตามระเบียบของทั้งสองมหาวิทยาลัย
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1) มี รายวิช าที่ จดั การศึ ก ษาเชิ ง บู รณาการการเรี ย นรู ้ ก ับ การท างาน (Work Integrated Learning:
WIL) เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง เช่น การเรี ยนรู ้ที่เน้นการลงมือทาธุ รกิจ
เกษตรจริ ง การผสมผสานการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง นอกห้องเรี ยนผนวกกับการเรี ยนใน
ห้องเรี ยน ทั้งในรู ปแบบของการศึกษาวิจยั การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การทางานเพื่อสังคม เป็ น
ต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสู ตร ซึ่ ง
ภาค/สาขาวิชาได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนี้
(1) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สานักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา
- ฝ่ ายวิจยั เศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
- การยางแห่งประเทศไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

25

(2) หน่วยงานเอกชน
- ธนาคารกรุ งเทพ
- บริ ษทั แมนเอโฟรสเซน ฟู้ดส์ จากัด
- บริ ษทั เบทาโกร (ภาคใต้) จากัด
- บริ ษทั ในเครื อ APK Group
- สวนนายปาน จังหวัดพัทลุง
2) กาหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผูไ้ ปปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
จานวนนักศึกษาในหลักสู ตร
3) กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิ งรุ ก (Active Learning) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสู ตร
4) กาหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่ วมในการจัดการการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
ของรายวิชาในหลักสู ตร
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3. หลักสู ตรและอาจารย์
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

รวมตลอดหลักสู ตร 124 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่ดี
สาระที่ 3 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
สาระที่ 4 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน และ การรู ้ดิจิทลั
4.1 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
4.2 การรู ้ดิจิทลั
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
5.1 การคิดเชิงระบบ
5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
สาระที่ 6 ภาษาและสื่ อสาร
สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึ กงาน
4.1 877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
4.2 877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
4.3 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

แผนการศึกษา
แผนปกติ
แผนสหกิจ
ศึกษา
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
30
30
4
4
5
5
1
1
2
2

2
2

2
2
4
2
6
85
76
9
9

2
2
4
2
6
76
73
3
9

350 ชั่วโมง

-

-

30 ชั่วโมง
9
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1) สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์ บังคับ 4 หน่ วยกิต
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
The King’s Philosophy and Sustainable Development
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Health for All
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Benefit of Mankinds
2) สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ บังคับ 5 หน่ วยกิต
950-102 ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
Happy and Peaceful Life
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
Good Citizens
3) สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ บังคับ 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
4) สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดิจิทลั บังคับ 4 หน่ วยกิต
4.1) การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-121 โลกแห่งอนาคต*
2((2)-0-4)
The Future Earth
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
2((2)-0-4)
Modern Life for Green Love
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
Life in the Future
472-115 ฉันต้องรอด*
2((2)-0-4)
Survival 101
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
Save Earth Save Us
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
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4.2) การรู้ ดิจิทลั บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-225 ปัจจัยที่ 5*
2((2)-0-4)
The 5th need
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
Internet of Thing for Digital life
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
Digital Technology Literacy
472-113 ดาบสองคม*
2((2)-0-4)
Black and White
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 4 หน่ วยกิต
5.1) การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์*
2((2)-0-4)
Creative Problem Solving
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)
Thinking and Reasoning
472-114 กบนอกกะลา*
2((2)-0-4)
Creative Thinking
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข
2((2)-0-4)
Cultivating Happiness through Positivity
895-012 การคิดเชิงบวก
2((2)-0-4)
Positive Thinking
5.2) การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
142-129 คิดไปข้างหน้า*
2((2)-0-4)
Organic Thinking
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
The Art of Computing
472-118 เงินในกระเป๋ า*
2((2)-0-4)
Pocket Money
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
Thinking and Predictable Behavior
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
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890-001
890-002
890-003
890-004
890-005

061-001
340-162
895-020
895-021
895-022
895-023
895-024
895-025
895-026
895-027

6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร บังคับ 4 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
Essential English
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
Everyday English
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
English on the Go
ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
English in the Digital World
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
English for Academic Success
7) สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากสาระต่ อไปนี้
ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
1((1)-0-2)
Aesthetics of Thai Dance
สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
The Aesthetic in Photography
ขิมไทย
1((1)-0-2)
Thai Khim
ร้อง เล่น เต้นรา
1((1)-0-2)
Singing, Playing, Dancing
จังหวะจะเพลง
1((1)-0-2)
Rhythm and Song
กีตาร์
1((1)-0-2)
Guitar
อูคูเลเล่
1((1)-0-2)
Ukulele
ฮาร์ โมนิกา
1((1)-0-2)
Harmonica
ดูหนังดูละครย้อนดูตน
1((1)-0-2)
Drama and Self-reflection
อรรถรสภาษาไทย
1((1)-0-2)
Appreciation in Thai Language
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895-028

การวาดเส้นสร้างสรรค์
1((1)-0-2)
Creative Drawing
895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
Swimming
895-031 เทนนิส
1((1)-0-2)
Tennis
895-032 บาสเกตบอล
1((1)-0-2)
Basketball
895-033 กรี ฑา
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 ค่ายพักแรม
1((1)-0-2)
Camping
895-037 แบดมินตัน
1((1)-0-2)
Badminton
895-038 เทเบิลเทนนิส
1((1)-0-2)
Table Tennis
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1((1)-0-2)
Exercise for Health
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น*
1((1)-0-2)
Local Arts and Fabric
472-117 สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข*
1((1)-0-2)
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นของกลุ่มสาระที่ 4 – 7 สามารถเลือกเรี ยนเพิ่มเติมจาก
จากรายวิชาเลือกของหมวดศึ กษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งนี้ ตอ้ งตรง
ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทัว่ ไป
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890-010
890-015

890-020
890-021
890-022
890-026

890-030
890-031
890-032
890-033

890-040
890-041

8) รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6 หน่ วยกิต
8.1) บังคับ 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากกลุ่มต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาทักษะเฉพาะด้ าน
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Improving English Writing Skills
ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
English Grammar for Real Life Communication
กลุ่มวิชาทักษะบูรณาการ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
From Listening to Speaking English
การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
Presentations and Public Speaking in English
บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
Reading to Write in English
กลุ่มวิชาด้ านธุรกิจ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ
English Communication for Business
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
English for Travelers
ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs
กลุ่มวิชาด้ านการสมัครงาน
การเขียนเพื่อการสมัครงาน
Writing for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
English for Job Interview

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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กลุ่มวิชาเกีย่ วกับสื่ อ
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
2((2)-0-4)
English Twenty-Four/Seven
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
2((2)-0-4)
English for Digital Literacy
หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นแล้ว สามารถเลือกเรี ยนเพิ่มเติมจากรายวิชากลุ่มสาระ
ที่ กาหนดหรื อจากรายวิช าเลื อกของหมวดศึ กษาทัว่ ไปที่ เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาเขต
ต่างๆ ทั้งนี้ ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งผ่านความเห็ นชอบจาก
ศูนย์ศึกษาทัว่ ไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
8.2) วิชาเลือก 4 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชากลุ่มสาระที่กาหนด หรื อ จากรายวิชาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ทั้งนี้ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

322-173
460-106
461-101
874-391
877-111
877-112
877-113

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
85 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
Fundamental Mathematics I
หลักการจัดการธุ รกิจ
Principles of Business Management
หลักการบัญชีเบื้องต้น
Principles of Accounting
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Law of Economic Activities
พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
Economic Livestock and Aquatic Animals
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Principles of Microeconomics

76 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
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877-114
877-115

877-211
877-212
877-213

877-214
877-215
877-311
877-312
877-313

877-314
877-315
877-316
877-317

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
Principles of Macroeconomics
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ 1
Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์
Microeconomics and Applications
เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
Macroeconomics and Applications
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ 2
Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management II
ธุ รกิจเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agribusiness
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Agricultural Production Economics and Agro-industry
การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing and Product Prices
การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
Management and Strategy in Agribusiness
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจเกษตร
Information Technology Management for Agribusiness Economics
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
Human Resource Management in Agribusiness
เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
Oil Plam Economy
การจัดการการเงินในธุ รกิจเกษตร
Financial Management in Agribusiness
การจัดการธุ รกิจเกษตรระหว่างประเทศ
International Agribusiness Management

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

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

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

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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877-318

การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
3((2)-2-5)
Entrepreneurship in Agribusiness
877-319 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((2)-2-5)
Research Methods in Agribusiness Economics and Management
877-411 เศรษฐกิจการยาง
3((3)-0-6)
Rubber Economy
877-412 หลักการวิเคราะห์โครงการ
3((3)-0-6)
Principles of Project Analysis
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
1((1)-0-3)
Seminar in Agribusiness Economics and Management
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((0)-0-9)
Research Project in Agribusiness Economics and Management
หมายเหตุ: นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 877-498
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาแผนการศึกษาแบบปกติ เลื อกเรี ยนรายวิชาในสาขา 9 หน่ วยกิ ต (สาหรับ
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในสาขา 3 หน่วยกิต)
877-331 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่และนวัตกรรม
3((3)-0-6)
Modern Farm Business Management and Innovation
877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3((3)-0-6)
Basic Econometrics
877-333 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Natural Resource and Environmental Economics
877-334 เศรษฐศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3((3)-0-6)
Aquaculture Economics
877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
Fishery Economy and Industry
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3((2)-2-5)
Philosophy of Sufficiency Economy and Applications
877-337 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
3((3)-0-6)
Agro and Rural Tourism
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877-338
877-339
877-431
877-432
877-433
877-434
877-435
877-436
877-437
877-438
877-439
877-xxx

การตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Inputs Marketing
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
Consumer Behavior on Food
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
Economics of Agricultural Development
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
Economics of Food Processing Industry
นโยบายเกษตรและธุ รกิจเกษตร
Agricultural and Agribusiness Policy
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
Logistics and Supply Chain Management in Agriculture
การจัดการการตลาดสมัยใหม่สาหรับธุ รกิจเกษตร
Modern Marketing Management for Agribusiness
เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
Thai and ASEAN Agricultural Economy
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
Strategic Management in Agribusiness
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprises Management
การจัดการความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าเกษตร
Agricultural Commodity Price Risk Management
หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
Special Topics in Agribusiness Economics and Management

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สาขาเปิ ดสอน และ/หรื อรายวิชาที่นกั ศึกษา
สนใจที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ความเห็นชอบของหลักสู ตร/ภาควิชา
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ง. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
Internship in Agribusiness Economics and Management
877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management

350 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง
9((0)-27-0)

ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตร
คาอธิบายรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาของรายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร
และการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสตัวเลขมีท้ งั หมด 6 ตาแหน่ง ซึ่ งมีความหมายดังนี้
1) เลขรหั ส 3 ต าแหน่ ง แรก แสดงถึ ง รหั ส วิ ช าของหลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดรหัสวิชาดังนี้
877 = รหัสวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
879 = รหัสวิชาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการที่เปิ ด
สอนให้กบั หลักสู ตรอื่น ๆ
2) รหัสตัวเลขสามตาแหน่งหลัง
เลขรหัส ตาแหน่ งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี ของนักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการศึกษาปกติช้ นั ปี
ตาแหน่ งที่ 5 หมายถึง รหัสประจาหมวดวิชาที่เปิ ดสอน
รหัสวิชาสาหรับนักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1 และ 2
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ)
3 และ 4
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)
8
หมายถึง หมวดวิ ชาฝึ กงานและสหกิ จศึ กษาทางเศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
9
หมายถึง วิชาสัมมนาโครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ และหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ
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ความหมายของหน่ วยกิตทีใ่ ช้ ในหลักสู ตร
รายวิชาที่จัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการที่ใช้ กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิตเป็ น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
(x)
หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่มีจานวนชัว่ โมงการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active Learning)
y
หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z
หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง

รายวิชาทีจ่ ัดการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็ น n(x-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
x
หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเน้นทฤษฎี
y
หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z
หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง
ในคาอธิ บายรายวิชาอาจมีคาต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่ งมีความหมายเฉพาะ ที่ควรทราบ
ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรี ยนก่ อน หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้
1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน หมายถึง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชา หนึ่ง ๆ จะต้อง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S
2. รายวิช าบั งคั บเรี ยนร่ ว ม (Corequisite) หมายถึ ง รายวิชาที่ผูล้ งทะเบียนรายวิชาหนึ่ ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไป หรื อเคยลงทะเบียนเรี ยนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิช าบั งคั บ เรี ยนควบกัน (Concurrent) หมายถึ ง รายวิชาซึ่ งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิ ชาหนึ่ ง ๆ
จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็ นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย
การที่รายวิชา B เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็ นรายวิชาบังคับเรี ยน
ควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคาอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรี ยนควบกันในทั้งสอง
แห่งโดยสลับชื่อกัน
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แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
322-173
388-100
877-111
877-113
950-102
890-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
877-101
877-112
877-114
877-115

ปี ที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
พืชเศรษฐกิจ
2((2)-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3((3)-0-6)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
กลุ่มภาษาและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
2((2)-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค
3((3)-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
เกษตรและการจัดการ 1
895-001
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
890-xxx
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
xxx-xxx
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((x)-y-z)
xxx-xxx
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((x)-y-z)
xxx-xxx
กลุ่มสาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
หมายเหตุ: สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
พิจารณาจาก ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
877-211
877-214
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
460-106
461-101
877-212
877-213
877-215
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์
3((3)-0-6)
ธุ รกิจเกษตรเบื้องต้น
3((3)-0-6)
กลุ่มสาระการรู ้ดิจิทลั
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเป็ นระบบ
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิ งตรรกะและตัวเลข
2((x)-y-z)
ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาต่างประเทศ
2((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1-2((x)-y-z)
รวม
16-17((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
3((3)-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
เกษตรและการจัดการ 2
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
3((3)-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1-2((x)-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19-20((x)-y-z)
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ภาคการศึกษาที่ 1
877-311
877-312
877-313
877-314
877-315

ปี ที่ 3
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์
3((2)-2-5)
ธุ รกิจเกษตร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
3((3)-0-6)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
874-391
877-316
877-317
877-318
877-319
xxx-xxx
877-381

15((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
การจัดการการเงินในธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการธุ รกิจเกษตรระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
3((2)-2-5)
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((2)-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการ
350 ชัว่ โมง
จัดการ

41

ภาคการศึกษาที่ 1
877-411
877-412
877-497
xxx-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
877-498
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 4
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐกิจการยาง
3((3)-0-6)
หลักการวิเคราะห์โครงการ
3((3)-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
1((1)-0-3)
วิชาเฉพาะ (เลือก)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
13((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
3((0)-0-9)
การจัดการ
วิชาเฉพาะ (เลือก)
3((3)-0-6)
วิชาเฉพาะ (เลือก)
3((3)-0-6)
รวม
9((x)-y-z)
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2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
322-173
388-100
877-111
877-113
950-102
890-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
877-101
877-112
877-114
877-115

ปี ที่ 1
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
พืชเศรษฐกิจ
2((2)-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3((3)-0-6)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
กลุ่มภาษาและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
2((2)-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค
3((3)-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
เกษตรและการจัดการ 1
895-001
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
890-xxx
กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
xxx-xxx
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((x)-y-z)
xxx-xxx
กลุ่มสาระสุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
1((x)-y-z)
xxx-xxx
กลุ่มสาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน
2((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
หมายเหตุ: สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
พิจารณาจาก ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
877-211
877-214
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
460-106
461-101
877-212
877-213
877-215
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 2
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และการประยุกต์
3((3)-0-6)
ธุ รกิจเกษตรเบื้องต้น
3((3)-0-6)
กลุ่มสาระการรู ้ดิจิทลั
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเป็ นระบบ
2((x)-y-z)
กลุ่มสาระการคิดเชิ งตรรกะและตัวเลข
2((x)-y-z)
ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาต่างประเทศ
2((x)-y-z)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1-2((x)-y-z)
รวม
16-17((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค และการประยุกต์
3((3)-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3((3)-0-6)
เกษตรและการจัดการ 2
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
3((3)-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1-2((x)-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19-20((x)-y-z)

44

ภาคการศึกษาที่ 1
877-311
877-312
877-313
877-314
877-315

ภาคการศึกษาที่ 2
874-391
877-316
877-317
877-318
877-319
xxx-xxx

ปี ที่ 3
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์
3((2)-2-5)
ธุ รกิจเกษตร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
3((3)-0-6)
รวม
15((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
การจัดการการเงินในธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
การจัดการธุ รกิจเกษตรระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
3((2)-2-5)
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((2)-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
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ภาคการศึกษาที่ 1
877-411
877-412
877-497
877-481
xxx-xxx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
877-482

ปี ที่ 4
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐกิจการยาง
3((3)-0-6)
หลักการวิเคราะห์โครงการ
3((3)-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
1((1)-0-3)
เตรี ยมสหกิจศึกษา
30 ชัว่ โมง
วิชาเฉพาะ (เลือก)
3((3)-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
13((x)-y-z)

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้ วยตนเอง)
สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
9((0)-27-0)
การจัดการ
รวม
9((0)-27-0)

46

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
เป็ นรายวิชาทีร่ ับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ทีจ่ ัดสอนให้ ท้งั 5 วิทยาเขต
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การวิเคราะห์การนาศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุ รกิ จหรื อชุ มชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ
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: การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
เปิ ดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
หลักการและขั้นตอนการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบตั ิการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง
ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตที่ พบบ่อย สัญญาณเตื อน การประเมิ นและการดู แลเบื้ องต้นของอาการทางจิ ต การดู แล
สุ ขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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: การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์: G,P,F)
G (Distinction) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail)
หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
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เปิ ดสอนโดยคณะร่ วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชี วติ ทีส่ ั นติ
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย
สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สังคมพหุวฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality;
living together in a multicultural society
เป็ นรายวิชาทีร่ ับผิดชอบโดยสถาบันสั นติศึกษา ทีจ่ ัดสอนให้ ท้งั 5 วิทยาเขต
950-101 จิตวิวฒั น์
1((1)-0-2)
(New Consciousness)
การเกิ ดจิ ตปั จจุ บ ันขณะมี ส ติ หรื อความรู ้ สึ ก ตัว อยู่ ก ับ กายในปั จ จุ บ ัน จิ ตสงบ เป็ นกลาง ใน
ชี วิตประจาวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรี ยน และทากิ จกรรมต่าง ๆ การใช้สติใคร่ ครวญ ดู ความคิดและ
อารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุ งแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นอย่างมี
ความสุ ขและแบ่งปั น
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 ชีวติ ที่ดี
2((2)-0-4)
(Happy and Peaceful Life)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุ ขของชี วิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง และความ
หลากหลาย การทางานอย่างเป็ นที ม การอยู่ร่วมกันอย่า งสันติ ทักษะการสื่ อสารและการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลกั ษณ์
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
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
เป็ นรายวิชาทีร่ ับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ทีจ่ ัดสอนให้ ท้งั 5 วิทยาเขต
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุ รกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ การจัดทา
แนวคิดธุ รกิจด้วยเครื่ องมือทางธุ รกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business
opportunity analysis; using business models with modern business tools
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดิจิทลั
4.1 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวติ ในอนาคต ปั ญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information
technology for living in the future; artificial intelligence
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เปิ ดสอนโดยคณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
(Save Earth Save Us)
หลักการอยูอ่ าศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั เยาวชนคนรุ่ น
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยัง่ ยืน
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-todate edutainment for young generation
เปิ ดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
2((2)-0-4)
(Modern Life for Green Love)
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการดารงชี วติ มลพิษสิ่ งแวดล้อมใน
ปั จจุ บนั สถานการณ์ การใช้น้ าและผลกระทบจากชี วิตประจาวัน สถานการณ์ อากาศเสี ยและการผลิ ตขยะ
มูลฝอย วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
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
เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
142-121 โลกแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(The Future Earth)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชี วิตมนุ ษย์และ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสี เขียว พลังงานทางเลื อก ระบบนิ เวศน์ และสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาโลก ปั ญหาสังคม ความเสื่ อมถอยของความก้าวหน้า
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
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
472-115 ฉันต้องรอด
(Survival 101)

2((2)-0-4)
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เข้าใจและเรี ยนรู ้การเอาตัวรอด การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรี ยนรู ้ในการป้ องกันตนเองจาก
ภัยใกล้ตวั และนาเอาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
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 การรู้ ดิจิทลั
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปั จจุ บ นั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ จาเป็ นต่อการทางาน การฝึ กใช้งานแอปพลิ เคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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
เปิ ดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Internet of Thing for Digital life)
แนะน าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ยุ ค ใหม่ , แนะน าเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารยุ ค ใหม่ การใช้ ง าน
อินเตอร์ เน็ตอย่างชาญฉลาด หลักการของการเชื่ อมต่อสรรพสิ่ งและการประยุกต์ใช้งาน แนะนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 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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เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
142-225 ปัจจัยที่ 5
2((2)-0-4)
(The 5th need)
ความสาคัญและอิทธิ พลของสื่ อสังคมในยุค ดิ จิทลั กลุ่มช่ วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่ อสังคม
แอปพลิเคชันสื่ อสังคม สื่ อสังคมในยุคดิจิทลั เพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชน์และ
โทษของสื่ อสังคม พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูล
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)
ตระหนักและรู ้เท่าทันสื่ อสังคมในยุคดิจิทลั เรี ยนรู ้ในการใช้ประโยชน์จากสื่ อดิจิทลั เพื่อสร้างสรรค์
สังคม และรู ้ทนั ภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิทลั
Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social
media; understand the disadvantage from using social media
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
5.1 การคิดเชิงระบบ
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)
(Thinking and Reasoning)
นิยามและความสาคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล
การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking
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เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข
2((2)-0-4)
(Cultivating Happiness through Positivity)
ความคิดกับความสุ ข รู ปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกาหนดวิถีทาง รู ปแบบความสุ ข ความคิด
เชิงบวก ความสุ ขกับการศึกษา ความสุ ขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ และการทางาน
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)
การคิดเชิ งบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการดาเนิ นชี วิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวติ
Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living
เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
2((2)-0-4)
(Creative Problem Solving)
ปั จจัยและสาเหตุของปั ญหา การทาความเข้าใจปั ญหา ประเภทของปั ญหา ขั้นตอนการแก้ปั ญหา
อัล กอริ ทึ ม การคิ ด เพื่ อ การตัด สิ น ใจและวางขั้น ตอนวิ ธี การแก้ปั ญ หาด้ว ยอัล กอริ ทึ ม การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กนั แหล่งที่มาของข้อมูล การทาความเข้าใจ
แหล่งที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
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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เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
472-114 กบนอกกะลา
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
ความคิ ดคร่ อมกรอบและการกระจายความคิ ด พัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ผ่านการระดมสมอง
แผนผังความคิด 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
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
(The Art of Computing)
คณิ ตศาสตร์ รอบตัว ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อการดาเนิ นชี วิ ต อัตราดอกเบี้ ย ค่ า รายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and
management data; introduction to data analysis and presentation
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสิ นใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior prediction
เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
142-129 คิดไปข้างหน้า
2((2)-0-4)
(Organic Thinking)
การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัยการ
ค้นหาข้อมู ล การค้นหาปั ญหาและการแก้ปั ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
เชื่อมโยง และการสร้างสรรค์สิ่งต่าง 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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เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
472-118 เงินในกระเป๋ า
2((2)-0-4)
(Pocket Money)
ความสาคัญของการออมเงิ น การตั้งเป้ าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การคานวณเงินออมเพื่อกรณี ฉุกเฉิน
The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target
effectively; calculation of saving for emergency case
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (สาหรับหลักสู ตรปกติ)
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็ นสาระสาคัญ การออกเสี ยง ทักษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening,
speaking, reading, and writing sentences and short messages
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
(Everyday English)
การฟั ง และการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ มี เนื้ อหาใกล้ตวั และไม่ ซับซ้อน เพื่ อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
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 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจ การสรุ ปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ซบั ซ้อนสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่ อสารในบริ บทที่หลากหลาย
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 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณ
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading
texts through speaking and writing
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(English for Academic Success)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิ งวิชาการ การพูดและ การเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวจิ ารณญาณ
English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to
academic texts through speaking and writing
หมายเหตุ: กาหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้ านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติ)
142-117 การเขียนขั้นเทพ
2((2)-0-4)
(Advanced Writing)
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสู ง การเขียนความเรี ยงรู ปแบบต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ เท็จจริ งและความ
คิดเห็นสนับสนุ น การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนงานให้น่าสนใจ
การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียนความเรี ยง
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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สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
895-020 ขิมไทย
1((1)-0-2)
(Thai Khim)
ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบตั ิการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิม
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 เต้นรา
1((1)-0-2)
(Singing, Playing, Dancing)
เพลงพื้นบ้าน เพลงร้ องและเครื่ องดนตรี ประกอบเพลงพื้นบ้าน รากลองยาว เพลงเกี่ ยวข้าว เพลง
เต้นรากาเคียว 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 จังหวะจะเพลง
1((1)-0-2)
(Rhythm and Song)
เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวง เครื่ องประกอบจังหวะต่าง ๆ
กลองยาว กลองแขก โทน รามะนา ฉิ่ ง 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)
กี ตาร์ ข้ นั พื้นฐาน สาเนี ยง คุ ณภาพและสาเนี ยงของเสี ยง การเล่ นบันไดเสี ยง บทเพลงของกี ตา้ ร์
เพลงสมัยนิยม
Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music

57

895-024 อูคูเลเล่
1((1)-0-2)
(Ukulele)
อูคูเลเล่ข้ นั พื้นฐาน สาเนี ยง คุณภาพและสาเนี ยงของเสี ยง การเล่นบันไดเสี ยง บทเพลงของอูคูเลเล่
เพลงสมัยนิยม
Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music
895-025 ฮาร์ โมนิกา
1((1)-0-2)
(Harmonica)
ฮาร์ โมนิ กาขั้นพื้นฐาน สาเนี ยง คุณภาพและสาเนี ยงของเสี ยง การเล่นบันไดเสี ยง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมัยนิยม
Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
1((1)-0-2)
(Drama and Self-reflection)
สุ นทรี ยะจากภาพยนตร์ และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์
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)
ลัก ษณะภาษาที่ ก ระทบความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด คุ ณ ค่ า ความงดงาม การสื่ อ ความหมายได้ ตาม
วัตถุประสงค์
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as
intended
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
1((1)-0-2)
(Creative Drawing)
วาดเส้นจากสิ่ งแวดล้อม การร่ างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination
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895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
(Swimming)
การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การนากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุ ขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวติ ประจาวัน
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)
การเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยเทนนิ ส กิจกรรมเทนนิ ส การใช้เทนนิ สเป็ นสื่ อเพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
และทักษะทางสังคมที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจาวัน
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 ทัก ษะในการเคลื่ อนไหว เทคนิ ค และทัก ษะบาสเกตบอลเบื้ องต้น กติ ก า
มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี นาไปเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ
Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of
players and spectators; improve the quality of life
895-033 กรี ฑา
1((1)-0-2)
(Track and Field)
การเคลื่อนไหวกับกรี ฑา กิจกรรมกรี ฑา การนากิจกรรมกรี ฑาใช้สร้างสร้างสุ ขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวติ ประจาวัน
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)
การเคลื่อนไหวกับลีลาศ กิจกรรมลีลาศ การนากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุ ขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวติ ประจาวัน
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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)
การเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็ นสื่ อเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
ทักษะทางสังคมที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจาวัน
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 ค่ายพักแรม
1((1)-0-2)
(Camping)
ความเป็ นมาและคุ ณค่าของค่ายพักแรม การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบั ค่ายพักแรม ชนิ ดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่ ่ายพักแรม การนาไปใช้
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 แบดมินตัน
1((1)-0-2)
(Badminton)
การเคลื่ อนไหวกับ แบดมิ นตัน กิ จกรรมแบดมิ นตัน การนากิ จกรรมแบดมิ นตันใช้สร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพและทักษะทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
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)
กิ จกรรมการเคลื่ อนไหวร่ างกายด้วยกี ฬาเทเบิลเทนนิ ส การใช้กีฬาเทเบิ ลเทนนิ สเป็ นสื่ อในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกาย และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion;
application in daily life
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895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1((1)-0-2)
(Exercise for Health)
วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกกาลังกาย สรี รวิทยาการออกกาลังกาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลักเกณฑ์และรู ปแบบของกิ จกรรม แนวทางการเลื อกรู ปแบบการออกกาลังกาย การนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
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
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
340-162 สุ นทรี ยศาสตร์ การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
(The Aesthetic in Photography)
แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุ นทรี ยะในการถ่ ายภาพธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม;
สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุ ษย์; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพ
เพื่อการสื่ อสาร
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
เปิ ดสอนโดยศูนย์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
1((1)-0-2)
(Aesthetics of Thai Dance)
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับนาฏศิลป์ ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ ไทย ท่าราตามแบบนาฏศิลป์ ไทย การแสดงนาฏศิลป์ ไทยในรู ปแบบต่าง ๆ
General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai
dance movements; Thai dance performances
เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
1((1)-0-2)
(Local Arts and Fabric)
เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้ งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อน ความเป็ นอยู่
ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรี ยนรู ้กบั ครู ชุมชน
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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 สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุข
1((1)-0-2)
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life)
การมีสุขภาพดีและชีวติ มีความสุ ข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกกาลังกายและคงไว้ ซึ่ งความมี
สุ ขภาพดี ความสาคัญในการเสริ มสร้างสุ ขภาพทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู ้สึก ความสาคัญของ
การกี ฬาการออกกาลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสาคัญของการมีความสุ ข และ
นิสัยการกินดีอยูด่ ี
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
รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Improving English Writing Skills)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเขี ย นย่อ หน้า และความเรี ย งประเภทต่ า ง ๆ โดยใช้ห ลัก ไวยากรณ์ ค าเชื่ อ มประโยคและ
เครื่ องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การเรี ยบเรี ยงความคิด และกระบวนการเขียน
Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors
and punctuation, coherence, and the writing process
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
2((2)-0-4)
(Reading All Around)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การฝึ กอ่านจากสื่ อสิ่ งที่พิมพ์ที่เป็ นของจริ งในบริ บทต่าง ๆ เช่น สื่ อจากป้ ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พับ โบรชัวร์ ป้ ายโฆษณา หนังสื อพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็ นต้น การฝึ กใช้เทคนิ คการอ่านในแบบต่าง ๆ
เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู ้มาช่วยในการอ่าน การ
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ทาความเข้าใจกับจุ ดประสงค์ผูเ้ ขียน เป็ นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมี วิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิ ดจาก
สถานการณ์ในชีวติ จริ ง
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)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
หารายละเอี ย ด การจับใจความสาคัญ และการจับใจความที่ ซ่ อนอยู่ใ นข้อความ เทคนิ คการพัฒนาอัต รา
ความเร็ วการอ่าน การฝึ กฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง 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 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ
2((2)-0-4)
(Better Academic Texts Readers)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การใช้ประโยชน์จากรู ปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนคาศัพท์ทางวิชาการและการสรุ ปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ
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 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
2((2)-0-4)
(English Pronunciation through Songs)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
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การออกเสี ยงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสี ยงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้น
เสี ยงในระดับคา การโยงเสี ยง หน่วยเสี ยงที่เป็ นปั ญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และสานวนภาษาใน
ภาษาอังกฤษ การฝึ กและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสี ยงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
เป็ นสื่ อ
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 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
2((2)-0-4)
(English Grammar for Real Life Communication)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริ บท ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบ หน้าที่ทาง
ภาษาและความหมาย การนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน
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 การสนทนาภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(English Conversation)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การสร้างความตระหนักรู ้ถึงลักษณะการดาเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชี วิตประจาวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ไปในบริ บททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จาเป็ นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวติ ประจาวัน
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 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(From Listening to Speaking English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การฟั งและการพูดสั้น ๆ การนาเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพ้ ูดหลากหลายสาเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่ได้ฟัง
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 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Presentations and Public Speaking in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ความรู ้ ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุ ปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรี ยมและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพูดในที่สาธารณะ
Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking
890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
2((2)-0-4)
(Learning English Through Cultures)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่ อ สานวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณี ท้ งั ของไทยและชาติต่าง 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 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Creating English Short Films)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ส้ ัน การพัฒนาเค้าโครงเรื่ อง
และเค้าโครงตัวละคร การสื่ อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์
Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and character
outline; communicating messages through film scripts
890-025 ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
2((2)-0-4)
(Study Skills in English for Higher Studies)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่ องเล่า เชิงบรรยายและเชิ งแสดงความเห็น การสรุ ปบันทึก
ย่อข้อความจากการฟั งบรรยาย ทักษะการอภิ ปรายในเชิ งการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งคาถาม การตอบ
คาถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการนาเสนอรายงานปากเปล่า
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 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Reading to Write in English)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่ องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน
Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the
reading materials
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890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ
2((2)-0-4)
(English Communication for Business)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ทักษะการสื่ อสาร การใช้ภาษาพูดในบริ บทธุ รกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิ ป รายอย่างเป็ นทางการกับคู่ ค ้า การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่ เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุ รกิจที่หลากหลาย
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 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
(English in the Workplace)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ทักษะการอ่าน การเขี ยน การฟั ง และการพูดสื่ อสารในที่ ท างานในบริ บ ททางธุ รกิ จ เช่ น การ
ต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุ รกิจ และทักษะ
เพื่อการสมัครงาน
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 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
2((2)-0-4)
(English for Travelers)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ภาษาและทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยว การเตรี ยมตัวสาหรับการเดินทาง การจัด
โปรแกรมท่องเที่ ยว ทักษะการเอาตัวรอดสาหรั บนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
สาหรับนักท่องเที่ยว
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 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
2((2)-0-4)
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การโต้ตอบทางธุ รกิ จเป็ นภาษาอังกฤษสาหรั บผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ การสื่ อสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written communication
through online social media
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
2((2)-0-4)
(Writing for Job Application)
เหมาะสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ศัพท์และสานวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การ
เขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
2((2)-0-4)
(English for Job Interview)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และสานวนสาหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก
เสี ยงระดับคาและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบคาถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริ ง จดหมายและ
อีเมล์ขอบคุณ
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 แปลสิ กูเกิล
2((2)-0-4)
(Google Translate Me)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
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ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความสาคัญของการแปล คุณสมบัตินกั แปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม 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 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
2((2)-0-4)
(English Twenty-Four/Seven)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและคาบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิ ตสื่ อเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรี ยนรู ้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน และการ
ผลิตสื่ อภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English for Digital Literacy)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ภาษาอัง กฤษในสื่ อ ดิ จิ ท ัล ประเภทต่ า ง ๆ องค์ป ระกอบ ลัก ษณะและ
ความหมายของสารในสื่ อ หลักและเทคนิ คในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่
ได้จากการบูรณาการสารจากสื่ อดิจิทลั ประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้ อหาและ การสื่ อสารด้วย
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
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 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
2((2)-0-4)
(Winning English Test for Employment)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว
หรื อมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การทบทวนและเพิ่มความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการทาข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่ อการ
ทางาน การสร้างความคุน้ เคยกับรู ปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การทาข้อสอบ
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 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
2((2)-0-4)
(Winning English Test for Higher Studies)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมี
คะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การทบทวนและเพิ่มความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษสาหรั บข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุน้ เคยกับรู ปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การทาข้อสอบ
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 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
2((2)-0-4)
(Basic Japanese)
ตัว อัก ษรฮิ ร ะงะนะและคะตะคะนะ ค าศัพ ท์ ประโยคและไวยากรณ์ ข้ ัน พื้ น ฐาน โครงสร้ า ง
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น
Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese
structures; listening, speaking, reading, and writing skills
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
(Japanese Conversation in Daily Life)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผูส้ อน
คาศัพท์ สานวนและประโยคที่ใ ช้ใ นชี วิตประจาวัน ทักษะการฟั ง และการพูดภาษาญี่ ปุ่ น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กาหนด
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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 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน
2((2)-0-4)
(Japanese Conversation in the Workplace)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผูส้ อน
คาศัพท์ สานวนที่ใช้ในที่ทางาน โครงสร้ างประโยคชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางาน ทักษะการฟัง
และการพูดในสถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมการทางานในองค์กรญี่ปุ่น
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 ภาษาจีนเบื้องต้น
2((2)-0-4)
(Basic Chinese)
สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจาวัน
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 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
2((2)-0-4)
(Chinese Conversation in Daily Life)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผูส้ อน
ทักษะการสื่ อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อความคิดเห็นเบื้องต้นกับผูอ้ ื่นใน
สถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided
situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided situations
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน
2((2)-0-4)
(Chinese Conversation in the Workplace)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผูส้ อน
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การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ
Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in
provided situations; Chinese cultures in various situations
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น
2((2)-0-4)
(Basic Malay)
คา วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้นื ฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวติ ประจาวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่กาหนด
Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing Malay
in everyday communication, Malay cultures in provided situations
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
(Malay Conversation in Daily Life)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรื อ
ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผูส้ อน
ทักษะการสื่ อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อความคิดเห็นเบื้องต้นกับผูอ้ ื่นใน
สถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่ อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided
situations; Malay cultures for proper and appropriate communication
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
2((2)-0-4)
(Malay Conversation for Tourism)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษามลายูเบื้ องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็ นชอบ
ของสาขาวิชา/ผูส้ อน
ทักษะการสื่ อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่กาหนด ทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริ บทการท่องเที่ยว
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 ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์
2((2)-0-4)
(Standard Malay for Veterinary Students)
หลักการใช้ภาษามลายูมาตรฐาน เน้นทักษะการฟังและพูด คาศัพท์ สานวนและประโยคภาษามลายู
ในการซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์
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 ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์
2((2)-0-4)
(Malay Dialect for Veterinary Students)
หลักการใช้ภาษามลายูถิ่น เน้นทักษะการพูดและฟั ง การใช้คา สานวน และประโยคภาษามลายูใน
การซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิ บายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์
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 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
2((2)-0-4)
(Basic Korean)
อักษรเกาหลี โครงสร้ างประโยคและไวยากรณ์ พ้ืนฐาน ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจาวัน
Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, speaking,
reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
(Korean Conversation in Daily Life)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาเกาหลี เบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็ นชอบ
ของสาขาวิชา/ผูส้ อน
ทักษะการสื่ อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อความคิดเห็นเบื้องต้นกับผูอ้ ื่นใน
สถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
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 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน
2((2)-0-4)
(Korean Conversation in the Workplace)
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาเกาหลี เบื้องต้นมาก่อน หรื อตามความเห็ นชอบ
ของสาขาวิชา/ผูส้ อน
การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ที่กาหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ
Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in
provided situations; Korean cultures in various situations
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
2((2)-0-4)
(Basic German)
ศัพท์ ไวยากรณ์ เยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การออกเสี ยงภาษาเยอรมัน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German pronunciation;
basic German listening, speaking, reading, and writing skills
895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
(Art of communication in Thai language in the 21st century)
ศิลปะการสื่ อสารในภาษาไทย และการรู ้เท่าทันสื่ อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่ อสารมวลชน
และการสื่ อสารผ่านสังคมสื่ อสารออนไลน์
Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass
communication and online communication through social media
895-043 การใช้ภาษาไทย
(Thai Usage)
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing

2((2)-0-4)

895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย
2((2)-0-4)
(Contemporary Thai Language)
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่ วมสมัยประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสื อพิมพ์ 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 ทักษะการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
(Communication Skills)
วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่ อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร การนาเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ
Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations;
academic report writing
895-046 ความคิดและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
(Thoughts and Communication)
ความคิดเชิงตรรกะ การลาดับความคิด การจับประเด็น การสรุ ปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วย
เหตุผล
Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying ideas
through reason
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
322-173 คณิ ตศาสตร์ หลักมูล 1
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics I)
ฟั งก์ชนั และกราฟ อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์ การหาอนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั
หลายตัวแปร และสมการเชิงอนุพนั ธ์อย่างง่าย
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 หลักการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Business Management)
ลักษณะขององค์กรธุ รกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผูบ้ ริ หารการจัดการให้ธุรกิจ มีประสิ ทธิภาพ
ในการท างาน ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก รธุ ร กิ จ และสั ง คมการจู ง ใจ การสื่ อ สาร และการตัด สิ น ใจ
กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะพฤติกรรมองค์กร การทางานเป็ นทีม ความ
เป็ นผูน้ 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 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุ ป ระสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ ข องข้อมู ล ทางบัญชี แม่ บ ท การบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไป
บัญชี แยกประเภท การจัดทางบทดลอง การปรับปรุ งบัญชี และการปิ ดบัญชี การจัดทากระดาษทาการงบ
การเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้ อขายสิ นค้า และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; accounting
framework; principles and methods of double-entry accounting; transaction recording in general journal
posting; adjusting and closing entries, trial balance; worksheet preparation; financial statements of service,
merchandising and manufacturing businesses; value added tax system
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
ความหมาย ความเป็ นมา และบ่ อ เกิ ด กฎหมาย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกฎหมายกับ เศรษฐกิ จ
หลักกฎหมายว่าด้วยนิ ติกรรมสัญญาซื้ อขาย เช่ าทรัพย์ เช่ าซื้ อ การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ด้านสัญญาซื้ อขาย
แบบเครดิ ต บัตรเครดิ ต ตลอดจนปั ญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า กฎหมายการค้าระหว่า ง
ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม และปั ญหาเกี่ยวกับ การรับผิดทางผลิตภัณฑ์ โดยศึกษา
กรอบการคุ ม้ ครอง การเยียวยาต่อสาธารณชนและผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนปั ญหาอื่น ๆ อันเกิ ดจากการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้าน การผลิตและการค้า
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)
ความสาคัญของพืชเศรษฐกิ จ พืชเศรษฐกิ จที่สาคัญ การผลิ ต สถานการณ์ การผลิต การตลาดและ
ราคา
Important of economic crops; economic crops; production; production situation; marketing and
prices
877-112 ปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
2((2)-0-4)
(Economic Livestock and Aquatic Animals)
ความสาคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิ จ ปศุสัตว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิ จที่สาคัญ การผลิ ต
สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคา
Important of economic livestock and aquatic animals; economic livestock and aquatic animals;
production; production situation; marketing and prices
877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3((3)-0-6)
(Principles of Microeconomics)
หลักและวิธีคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ การทางานของกระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงค์และอุปทาน
ในระดับตลาดและความยืดหยุน่ ปั จจัยที่กระทบอุปสงค์อุปทานผล การแทรกแซงของนโยบายรัฐบาลต่อ
การแข่งขันและสวัสดิ การ เสถี ยรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎี หน่ วยการผลิ ตและ
พฤติกรรมผูผ้ ลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การวิเคราะห์ตน้ ทุน รายได้ระยะสั้นและระยะยาว
ตลาดปัจจัยการผลิต กระบวนวิชานี้เน้นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั ความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจ
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 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3((3)-0-6)
(Principles of Macroeconomics )
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ มหภาค องค์ประกอบของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาติและการวัดตัวแปร
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (รายได้ประชาชาติ ระดับราคา ดัชนี ราคา) การผลิ ตการจ้างงานและตลาดแรงงาน
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การบริ โภค การออมและการลงทุน และสมการเชิ งประจักษ์ การเติบโตทางเศรษฐกิ จและเหตุปัจจัย ตลาด
การเงิน สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย กองทุนการเงินและระบบธนาคาร แบบจาลอง IS-LM แบบจาลองอุป
สงค์และอุ ปทานรวมเบื้ องต้น วัฎจักรธุ รกิ จ เงิ นเฟ้ อ และการว่างงาน นโยบายการเงิ นและธนาคารกลาง
นโยบายการคลังของรัฐบาล ประเด็นวิกฤติเศรษฐกิจและความไม่สมดุลเศรษฐกิจ
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 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 1
3((3)-0-6)
(Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
หลักและวิธีการใช้ค ณิ ตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ แบบจาลองที่ เป็ นเส้ นตรงและไม่เป็ นเส้ นตรงในทางเศรษฐศาสตร์ การหาค่าที่ เหมาะสมของ
สมการการผลิ ต สมการรายได้ สมการต้นทุน และสมการกาไร เมทริ กซ์และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ตารางปัจจัยผลผลิต
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 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์
3((3)-0-6)
(Microeconomics and Applications)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎี ผูบ้ ริ โภคและอุ ป สงค์ข องผูบ้ ริ โภค อรรถประโยชน์ ข องผูบ้ ริ โภคเปรี ย บเที ย บกับ ความ
ต้องการตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน การผลิตเพื่อกาไรสู งสุ ดและแนวคิดการผลิ ต
เพื่อประโยชน์สุขตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้สมการ อุปสงค์ อุปทาน สมการ
การผลิต สมการต้นทุน สมการกาไรเชิ งประจักษ์ ประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คและประสิ ทธิ ภาพเชิ งเศรษฐกิจ
แนวคิดการจัดองค์กรอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุ รกิจในตลาดผูกขาด ตลาดผูซ้ ้ื อ/ผูข้ ายน้อยราย
ตลาดกึ่ งแข่งขันกึ่ งผูกขาด ตลาดแข่งขันสมบู รณ์ ทฤษฎี เกมส์ ดุ ลยภาพทัว่ ไป การประยุกต์ใช้ทฤษฎี กบั
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 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
3((3)-0-6)
(Macroeconomics and Applications)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-114 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐศาสตร์ ม หภาคระดับ กลาง ประเด็ นการวัดตัวแปรเศรษฐกิ จมหภาค ประเด็ นเศรษฐกิ จ
มหภาคระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภาพ ผลผลิต และการจ้างงาน (ตลาดแรงงาน) การบริ โภค การออม และ
การลงทุ น (ตลาดสิ นค้า) การเงิ นและราคา (ตลาดสิ นทรั พย์) แบบจาลองเศรษฐกิ จมหภาคและตัวทวีคู ณ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว แบบจาลอง IS-LM แบบจาลองอุปสงค์รวม-อุปทานรวม
ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจ
เปิ ดโดยเน้น เศรษฐกิ จสมัยใหม่ (การไหลของสิ นค้า ทุ น แรงงาน และความรู ้ ) การค้า ระหว่า งประเทศ
การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน สาธิ ตการใช้ทฤษฎีเชิงประจักษ์
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 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 2
3((3)-0-6)
(Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management II)
หลักและวิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร การแจกแจง และความน่าจะ
เป็ นของตัวแปรสุ่ ม ทฤษฎี การสุ่ มตัวอย่างสถิ ติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิ ติที่ใช้
พารามิ เตอร์ สถิ ติที่ ไ ม่ใ ช้พารามิ เตอร์ การวิเคราะห์ ค วามเป็ นอิ สระต่ อกันระหว่า งตัวแปร การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประยุกต์ทางสถิติ
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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 ธุ รกิจเกษตรเบื้องต้น
3((3)-0-6)
(Introduction to Agribusiness)
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ สาหรับภาคเกษตรที่มีลกั ษณะเฉพาะ ทั้งด้านการผลิตสิ นค้าเกษตร
ที่ เ ป็ นอาหารและไม่ ใ ช่ อ าหาร ภาคธุ ร กิ จ เกษตรและตลาด การพัฒ นาชุ ม ชน ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์ บทบาทของนโยบายรัฐและองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
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)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและการประยุกต์หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
สาขาวิชาฯ
สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
การผลิ ต ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ความเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน ทฤษฎี ต้น ทุ น และ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน การผลิตเมื่อมีเวลามาเกี่ยวข้อง การวางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปประยุกต์
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 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural Marketing and Product Prices)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสิ นค้าเกษตร ลักษณะพิเศษของสิ นค้าเกษตร ลักษณะของ
อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการเปลี่ยนแปลงราคา โครงสร้ าง
ตลาดและพฤติกรรมการกาหนดราคา การเคลื่ อนไหวของราคาสิ นค้าเกษตรและการวิเคราะห์เชิ งประจักษ์
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หน้าที่การตลาด ต้นทุนและส่ วนเหลื่อมการตลาด สถาบันการตลาด ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
Definition and principles of marketing, agricultural marketing; uniqueness of agricultural
commodities; supply and demand of agricultural commodities; roles of demand and supply to change in
price; market structure, agricultural price determination; price variation and empirical analysis; marketing
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; agricultural futures market; roles of
government and private sectors in agricultural commodity marketing and prices
877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Management and Strategy in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 460-106 หลักการจัดการธุ รกิจ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายของธุ รกิจเกษตรและวิวฒั นาการ ประเภทธุ รกิจเกษตร ระบบธุ รกิจเกษตร ระบบธุ รกิจ
ยาง ระบบธุ รกิจปาล์มน้ ามัน ระบบธุ รกิจอาหารทะเล และระบบธุ รกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของระบบธุ รกิ จเกษตร การจัดการองค์กรและ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พฤติ ก รรมทางธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และโลจิ ส ติ ก ส์ การจัด การ
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสื่ อสารทางธุ รกิจ
Definition and evolution of agribusiness; types of agribusiness; agribusiness systems; rubber, oil
palm, seafood and Halal food business system; business environment; analysis of business environmental
factors on agribusiness system performances; organizational human resource management; business
behavior; supply chain analysis and logistics; technology innovation management; business communication
877-313 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
3((2)-2-5)
(Information Technology Management for Agribusiness Economics)
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์
กับงานด้านการเกษตรและธุ รกิจเกษตร โดยการใช้กระดาษคานวณอิเล็กทรอนิ กส์ โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ผล และการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจด้านการเกษตรและ
ธุ รกิจเกษตร
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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Human Resource Management in Agribusiness)
ความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อธุ รกิจเกษตร ปั ญหาและข้อจากัดของการจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ในธุ รกิ จเกษตร กระบวนการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การวางแผนกาลังคน การสรรหา
การคัดเลื อก การฝึ กอบรม การจ่ายผลตอบแทน สวัสดิ การจูงใจ ประเมิน ผลงาน การเลื่ อนขั้น การโยกย้าย
การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่ วม แรงงานสัมพันธ์ จริ ยธรรม การจัดการความขัดแย้ง
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 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
3((3)-0-6)
(Oil Palm Economy)
พัฒนาการและความสาคัญของปาล์มน้ ามัน สถานการณ์ปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์มของโลกและของ
ไทย การแข่งขันของผูผ้ ลิตปาล์มน้ ามันในอาเซี ยน การผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันของไทย อุตสาหกรรม
น้ า มันปาล์ม และผลิ ตภัณฑ์ ธุ รกิ จในห่ วงโซ่ อุป ทานปาล์ม น้ ามัน นโยบายของรั ฐและองค์กรที่ เกี่ ยวข้อง
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของไทย
Development and importance of oil palm; global and Thai situation of oil palm and palm oil;
competition among ASEAN countries; oil palm production and marketing in Thailand; palm oil industries
and products; business in oil palm supply chain; government policy and related organizations; future
development of oil palm and palm oil industry in Thailand
877-316 การจัดการการเงินในธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Financial Management in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายและขอบเขตของการเงิ นภาคเกษตรและธุ รกิ จเกษตร ทุ นและความส าคัญของทุ น
ทฤษฎีการจัดการทางการเงินในธุ รกิจเกษตร การวิเคราะห์งบการเงิน การลงทุน แหล่งสิ นเชื่ อเพื่อการเกษตร
และธุ รกิจเกษตร หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ องค์กรการเงินชุมชน และเทคโนโลยีทางการเงิน
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 การจัดการธุ รกิจเกษตรระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
(International Agribusiness Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-114 หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของสาขาฯ
ความสาคัญของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จไทย แนวคิ ด
และทฤษฎี การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิ จการค้า สิ นค้าเกษตร
ระหว่า งประเทศ องค์ก รการค้า ระหว่างประเทศ นโยบายการค้า สิ นค้า เกษตรเพื่ อพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรไทย การนาเข้าสิ นค้าเกษตรเพื่อเป็ นวัตถุดิบ โดยเปรี ยบเทียบกับการลงทุนการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการดาเนิ นธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศ กฏหมายและมาตรการกี ดกันการค้าระหว่าง
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 การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
3((2)-2-5)
(Entrepreneurship in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
สาขาวิชาฯ
ปรัชญาของการเป็ นผูป้ ระกอบการและความเป็ นผูป้ ระกอบการภายในองค์กร รู ปแบบการเป็ น
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จ เกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ ก และตัวแบบ โดยเฉพาะจากกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
การค้นหาความสามารถในการสร้ างสรรค์และการพัฒนา การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ การ
พัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร การพัฒนาความสามารถในการประเมินโอกาสทางธุ รกิจ และการจัดการ
ตามหน้าที่เชิ งธุ รกิจ การประเมินความสามารถ ในการแข่งขัน โดยเน้นธุ รกิจเกษตร การสร้างสรรค์ธุรกิจ
เกษตรจากเทคโนโลยีชีวภาพ การเตรี ยมตัวในการเริ่ มธุ รกิจเกษตรใหม่
Philosophy of entrepreneurship and intrapreneurship; entrepreneurship style; qualifications of
successful entrepreneur in large, medium and small agribusiness and role models especially for ASEAN
countries; discovering creativity and development; creative problem solving; develop effective
communication ability; develop ability in business opportunity assessment, business plan creation and
business functions management; creating agribusiness from biotechnology; preparing a new agribusiness
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877-319 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((2)-2-5)
(Research Methods in Agribusiness Economics and Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-213 การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ 2 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
แนวคิดเกี่ ยวกับการวิจยั ขอบเขตงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการ ขั้นตอน
การวิจยั การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ข้อมูลวิจยั การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั แหล่งทุนในการทาวิจยั จรรยาบรรณในการวิจยั
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)
ความสาคัญของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิ จของประเทศไทยและของโลก พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ของไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลไกการแก้ปัญหายางพารา องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการ
พัฒนายางพาราของประเทศไทย
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 หลักการวิเคราะห์โครงการ
3((3)-0-6)
(Principles of Project Analysis)
รายวิช าบัง คับ เรี ย นก่ อน: 877-316 การจัดการการเงิ นในธุ รกิ จเกษตรหรื ออยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจของ
สาขาวิชาฯ
ความหมายและลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ แนวคิ ดว่า ด้วยการวิเ คราะห์ โครงการทางการเงิ นและทางเศรษฐกิ จ การตี ค่ า ต้นทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการ ตัวชี้ วดั ต่าง ๆในการพิจารณาโครงการทั้งที่คานึ งถึงเวลาและไม่คานึ งถึงเวลา การ
วิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางการเงิ น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ จริ ยธรรมของการวิเคราะห์โครงการ
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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 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
1((1)-0-3)
(Seminar in Agribusiness Economics and Management)
การจัดเตรี ยมและนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
Preparation and presentation of research proposal in agribusiness economics and management
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
3((0)-0-9)
(Research Project in Agribusiness Economics and Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-319 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
การนาเสนอผลการวิจยั
Conducting agribusiness economics and management research under supervision of an advisor
and presentation of research results
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
877-331 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่และนวัตกรรม
3((3)-0-6)
(Modern Farm Business Management and Innovation)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ลักษณะและปั ญหาในการทาธุ รกิ จฟาร์ ม การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริ หารธุ รกิจและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ใ นการจัด การธุ ร กิ จ ฟาร์ ม นวัต กรรมในการจัด การธุ ร กิ จ ฟาร์ ม การวางแผนการจัด ท า
งบประมาณฟาร์ ม การควบคุมและประเมินผลธุ รกิ จฟาร์ ม การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจฟาร์ ม ระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ ม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความสาเร็ จของธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษา
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 เศรษฐมิติเบื้องต้น
3((3)-0-6)
(Basic Econometrics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-115 การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ 1 และ 877-213 การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 2 หรื อ
อยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมาย ขอบเขต วัต ถุ ป ระสงค์ และวิ ธี ก ารวิ จ ัย ทางเศรษฐมิ ติ หลัก การและวิ ธี ก ารวัด
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจาลองการถดถอยและการประมาณการปั ญหาการ
ทดสอบและการแก้ปัญหาสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่ สุดการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลอนุ กรมเวลา แบบจาลอง
เศรษฐมิติประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
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 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3((3)-0-6)
(Natural Resource and Environmental Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและการประยุกต์ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
สาขาวิชาฯ
ความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ปั ญหาความเสื่ อม
โทรมของทรัพยากร มลพิษ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ มุมมองเกี่ยวกับความสามารถของทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม การประยุ ก ต์ใ ช้ท ฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ใ นการจัด การและพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาบริ บทภาคใต้ ข องไทย บั ญ ชี รายได้ ป ระชาชาติ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Importance of natural resources and environment; problems of resource degradation, pollution,
global warming and impacts; crucial views of resource and environment capability; applications of economic
theory in the management and development of natural resources and environment to promote sustainable
development; case study in southern Thailand; natural resources and environmental accounting and policy
877-334 เศรษฐศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3((3)-0-6)
(Aquaculture Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
บทบาทและความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
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หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวิเคราะห์
กิจการเพื่อประเมินผลสาเร็ จ หลักการตัดสิ นใจในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภาคใต้ การจัดการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาและนโยบายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภาคใต้ กรณี ศึกษา
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)
ความสาคัญของการประมงต่อเศรษฐกิ จของไทย สถานการณ์การประมง แนวคิดเบื้องต้นในการ
จัดการทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน การตลาดสิ นค้าประมง อุตสาหกรรมประมงและผลิตภัณฑ์ นโยบายของรัฐ ทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3((2)-2-5)
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications)
โครงสร้ างเศรษฐกิ จไทย ความเป็ นมา ความหมายและความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุ มชน องค์กร
ธุ รกิจเอกชน และระดับประเทศ กรณี ศึกษา
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 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
3((3)-0-6)
(Agro and Rural Tourism)
วิถีการดารงชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวชนบท ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรและชนบทในภาคใต้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและชนบท จุดอ่อน
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จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรและชนบท กลยุทธ์ การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ
เพื่อความมัง่ คงและยัง่ ยืนของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
Ways of life, agriculture, culture and tradition of rural people; geography of agro and rural
tourism in southern Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; weakness, strength, opportunity
and threat of agro and rural tourism; coping strategies to secure and sustain agro and rural tourism
877-338 การตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural Inputs Marketing)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-311 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาฯ
ความสาคัญและชนิดของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน การไหลของปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรระหว่างกลุ่มประเทศอาเซี ยน โครงสร้างตลาด การแข่งขัน และการกาหนดราคา องค์การตลาด
พฤติกรรมผูซ้ ้ื อ การจัดการทางการตลาดธุ รกิ จปั จจัยการผลิ ต ปั ญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐที่เกี่ ยวข้อง
เน้นกรณี ศึกษาการตลาดปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
Importance and types of agricultural inputs, demand, supply; flow of agricultural inputs among
ASEAN countries; market structure; competition and price determination; market organizations; buyer
behavior; marketing management of agricultural inputs business; problems related policies; case study
oriented in fertilizer, seed and feed marketing
877-339 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
3((3)-0-6)
(Consumer Behavior on Food)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของอาหาร ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่
กาหนดอุ ปสงค์และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค กฎระเบียบและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอาหาร กรณี ศึกษา
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 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
3((3)-0-6)
(Economics of Agricultural Development)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-114 หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
นิ ย ามและความสาคัญของการพัฒนาการเกษตรต่ อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คม ทฤษฎี การ
พัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทและความสาคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม พลวัตของการพัฒนาการเกษตรและปั ญหาจากการพัฒนา สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาภาคเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตร การวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรอย่างยัง่ ยืน ดัชนีช้ ีวดั การพัฒนาการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน
Definition and importance of agricultural development on economic and social development;
economic development theory; roles and significant of agriculture; relationship between agricultural and
industrial development; dynamics of agricultural development and related problems; internal and external
environment affecting agricultural development; agricultural development planning; sustainable agricultural
research and development; sustainable agricultural development indicators
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
3((3)-0-6)
(Economics of Food Processing Industry)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-215 เศรษฐศาสตร์ การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
บทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
ของไทยและของโลก ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตและตลาด วิถีการตลาด โครงสร้างตลาด
อาหารแปรรู ปและการแข่งขัน การค้าสิ นค้าอาหารแปรรู ประหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐและเอกชนต่อ
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร กรณี ศึกษาและการศึกษาดูงาน
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 นโยบายเกษตรและธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural and Agribusiness Policy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-212 เศรษฐศาสตร์ มหภาคและการประยุกต์ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
สาขาวิชาฯ
แนวคิดในการจัดทานโยบายเกษตรและธุ รกิ จเกษตร ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง พัฒนาการ
นโยบายเกษตรและธุ รกิจเกษตรในไทยและโลก กระบวนการกาหนดนโยบาย เครื่ องมือวิเคราะห์นโยบาย
การวิ เ คราะห์ น โยบายปั จ จัย การผลิ ต การผลิ ต ตลาด และการค้า ระหว่า งประเทศ เช่ น เขตการค้า เสรี
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน องค์การค้าโลก คาดการณ์นโยบายพัฒนาเกษตรและธุ รกิจเกษตร
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 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร
3((3)-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management in Agriculture)
ความหมายและองค์ป ระกอบของโลจิ สติ กส์ และห่ วงโซ่ อุป ทานทางการเกษตร ปั ญหาในการ
จัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน และแนวทางในการจัดการ โดยเริ่ มจากการจัดหาวัตถุ ดิบ การบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง การบริ หารการผลิต การจัดเก็บสิ นค้า การขนส่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน กรณี ศึกษา
Definitions and components of logistics and supply chain in agriculture; problems in managing
logistics and supply chain and management approach covering raw material procurement; inventory;
production; storage; transportation; information technology for supply chain management; case study
877-435 การจัดการการตลาดสมัยใหม่สาหรับธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Modern Marketing Management for Agribusiness
รายวิช าบัง คับ เรี ย นก่ อน: 877-311 การตลาดและราคาสิ นค้า เกษตร หรื ออยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สาขาวิชาฯ
แนวคิ ด การตลาดยุ ค ใหม่ การตลาดเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละการตลาดดิ จิ ท ัล การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จเกษตร การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุ รกิ จเกษตร พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อที่เป็ นองค์กร
และผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาดและเลือกตลาดเป้ าหมาย การจัดการการตลาดยุคใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดการ กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย การสื่ อสารทางการตลาด การ
จัดการความเสี่ ยงในตลาดธุ รกิจเกษตร กรณี ศึกษา
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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 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซี ยน
3((3)-0-6)
(Thai and ASEAN Agricultural Economy)
เศรษฐกิ จการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จการเกษตรของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซี ยน ประโยชน์ โอกาส และอุปสรรคต่อภาคเกษตรไทย แผนกลยุทธ์สาหรับการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย แนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณี ศึกษา
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 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Strategic Management in Agribusiness)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
สาขาวิชาฯ
ความสาคัญของการจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและการ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเกษตร แนวทางในการนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ การควบคุ มกลยุทธ์ การปรับเปลี่ ยน
กลยุท ธ์ ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์ โ ดยใช้รูป แบบจาลองทางธุ ร กิ จ และการวางแผนที่ ก ลยุท ธ์ ธุ ร กิ จ
กรณี ศึกษาทางด้านธุ รกิจเกษตร
Importances of strategic management; external and internal environment analysis; strategic
formulation in agribusiness; guidelines for strategy implementation; strategy control, strategy modification
based on situation; analysis using business model and strategic map; case study in agribusiness
877-438 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3((3)-0-6)
(Community Enterprises Management)
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักและกระแสรองในการจัดการวิสาหกิ จชุ มชน การพึ่งพาตนเองของชุ มชนด้วย
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน การปฏิบตั ิที่ดีและไม่ดีของวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน
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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 การจัดการความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural Commodity Price Risk Management)
รายวิ ช าบัง คับ เรี ย นก่ อ น: 877-311 การตลาดและราคาสิ น ค้า เกษตร หรื อ อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สาขาวิชาฯ
อุปสงค์และอุปทานสิ นค้าเกษตร ปั จจัยที่กาหนดราคาสิ นค้าเกษตร ปั ญหาด้านการตลาดและราคา
สิ นค้าเกษตร ทฤษฎี ความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยงด้านราคาในธุ รกิ จเกษตร
บทบาท หน้าที่และกลไกของตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า การประกันความเสี่ ยงด้านราคาและการลงทุนใน
ตลาดซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทาง
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 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
(Special Topics in Agribusiness Economics and Management)
ประเด็นใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
Current issues in special topics in agribusiness economics and management

3((x)-y-z)

ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
350 ชัว่ โมง
(Internship in Agribusiness Economics and Management)
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่ วน
ราชการ ภายใต้การบริ หารจัดการของคณาจารย์ในหลักสู ตร
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 เตรี ยมสหกิจศึกษา
30 ชัว่ โมง
(Cooperative Education Preparation)
หลักการสหกิ จศึกษา องค์กรและสังคมการทางาน บทบาทหน้าที่ในขณะปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การพัฒนาทักษะการทางานและบุคลิกภาพ การนาเสนอและการเขียนรายงาน
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 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
9((0)-27-0)
(Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
การปฏิ บ ตั ิ ง านในสถานประกอบการของเอกชน หรื อรั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดย
ร่ วมมือกับองค์กรในการวางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอผลงานในรู ปแบบรายงานวิจยั
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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รายวิชาทีเ่ ปิ ดบริการให้ กบั หลักสู ตรอื่น ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
879-211 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
3((3)-0-6)
(Principles of Agricultural Economics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นและการประยุกต์ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสาขาวิชาฯ
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ
การเกษตรของของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นโดยเฉพาะภาคใต้ข องประเทศไทย ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุ รกิจเกษตร การค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ ยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Importance of agricultural economics; roles of agriculture to economic development
in ASEAN countries especially in southern Thailand; natural resources and environment; production
economics; marketing; agricultural finance, agribusiness, international trade; government agricultural
policies; concept of sustainable agriculture and the Sufficiency Economy Philosophy
879-231 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
3((3)-0-6)
(Life and Sufficiency Economy)
ความเป็ นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวฒั นาการของโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจไทย การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตและชุมชน การบริ หารจัดการที่ดี
การพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน และองค์กรธุ รกิ จ กรณี ศึกษาในโครงการ
พระราชดาริ กรณี ตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
Background of sufficiency economy; meaning of sufficiency economy; evolution of Thailand’s
economic structure; the application and best practice; development of sufficiency economy at individual,
household, community, business levels; case study on the application of sufficiency economy to the
community in royal projects
879-312 การตลาดสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural Marketing)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 879-211 หลักเศรษฐศาสตร์ เกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของการตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
พิเศษของสิ นค้าเกษตร อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้าเกษตร วิ ถีการตลาด ต้นทุน และส่ วนเหลื่ อมการตลาด
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าเกษตรและอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด การเคลื่อนไหวของราคาสิ นค้าเกษตร
นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบันการตลาดต่อประสิ ทธิ ภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอานาจการ
ต่อรองการตลาด ปั ญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และอาหารทะเล

94

Definitions of agricultural market and marketing; marketing roles in economics system; uniqueness
of agricultural commodity; demand and supply for agricultural products; marketing channel, cost, and margin;
agricultural product and food consumer behavior; market strategies; agricultural price movements; policies and
roles of government sector and marketing institutions in price efficiency; farmers’ groups and market
bargaining power; marketing problems of economic crops, livestock and seafood
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่
3((3)-0-6)
(Modern Farm Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 879-211 หลักเศรษฐศาสตร์ เกษตร หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ
หลักการและแนวคิดในการบริ หารจัดการฟาร์ มในเชิ งธุ รกิ จ สภาพแวดล้อมในการประกอบธุ รกิจ
ฟาร์ม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการบริ หารธุ รกิจในการจัดการฟาร์ม การวางแผนและจัดทา
งบประมาณฟาร์ ม การควบคุมและประเมินผล การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ฟาร์ ม การควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐานฟาร์ ม การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จฟาร์ ม
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสาเร็ จของธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน กรณี ศึกษา
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 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
3((3)-0-6)
(Agribusiness and Management)
ความหมายของธุ รกิจเกษตรและวิวฒั นาการ ระบบธุ รกิจเกษตรเกษตร ระบบธุ รกิจยาง ระบบธุ รกิจ
ปาล์มน้ ามัน ระบบธุ รกิจอาหารทะเล และระบบธุ รกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จ การวิเคราะห์
ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่ อการดาเนิ นงานของระบบธุ รกิ จเกษตร การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทาง
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุ รกิจในการประเมินปั ญหาและโอกาสในการแข่งขันของธุ รกิจเกษตรไทย
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 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซี ยน
3((3)-0-6)
(Thai and ASEAN Agricultural Economy)
เศรษฐกิ จการเกษตรไทย การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จแบบภู มิภาคี เศรษฐกิ จการเกษตรของชาติ
ต่ า งๆ ในอาเซี ย น ผลิ ตภาพการผลิ ตพื ช ปศุ สั ตว์ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า และประมง ประโยชน์ โอกาส
ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณี ศึกษา
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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 าคัญ และโครงสร้ า งของพื ช อุ ต สาหกรรม สถานการณ์ พื ช อุ ต สาหกรรมของโลกและ
ของไทย พัฒนาการของการผลิ ตและการตลาดพื ชอุ ตสาหกรรม นโยบายและกลไก การแก้ปั ญหาพื ช
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ ามัน และข้าวในภาคใต้ องค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาพืช
อุตสาหกรรมของประเทศไทย กรณี ศึกษา
Importance and structure of industrial crops; global and Thai situation of industrial crops;
development of production and marketing of industrial crops; policies and problems solving mechanism;
rubber, oil palm and rice economy in southern Thailand; related organizations; the future development of
industrial crops in Thailand; case study
879-416 เศรษฐกิจปศุสัตว์
3((3)-0-6)
(Livestock Economy)
ความส าคัญและโครงสร้ า งของปศุ สั ต ว์ต่ อ เศรษฐกิ จไทย สถานการณ์ ก ารผลิ ตและการตลาด
ปศุสัตว์ของโลกและของไทย ธุ รกิจในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว์ วัฏจักรธุ รกิจของสุ กร แพะ สัตว์ปีก และไข่ไก่
นโยบายของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดปศุสัตว์ของไทย
Importance and structure of livestock to Thai economy;global and Thai situation
of livestock production and marketing; business in livestock supply chain; hog, goat, poultry and egg
business cycle; government policy and related organizations; future development of livestock production
and marketing in Thailand
879-417 เศรษฐกิจการประมง
3((3)-0-6)
(Fishery Economy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นและการประยุกต์ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสาขาวิชาฯ
ความส าคัญของสาขาประมงต่ อเศรษฐกิ จของไทย เศรษฐกิ จการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าในระดับฟาร์ ม
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตลาดและราคาสิ นค้าสัตว์น้ า
สถานการณ์ทรัพยากรประมง แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรประมง การผลิ ตทางการประมง
ประสิ ทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
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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)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นและการประยุกต์ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสาขาวิชาฯ
ความส าคัญของทุ นทางการเกษตร ทฤษฎี ก ารจัดการทางการเงิ น การจัดการการเงิ นตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง การวิเคราะห์งบการเงิ น การวิเคราะห์การลงทุ น แหล่งสิ นเชื่ อเพื่อการเกษตรและธุ รกิ จ
เกษตร องค์กรการเงินชุมชน หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ จรรยาบรรณทางธุ รกิจการเงิน
Importance of capital in agriculture; theory of financial management; financial management using
the Sufficiency Economy Philosophy; financial statement analysis; investment analysis; sources of
agricultural and agribusiness credit; community-based microfinance; principles of credit analysis; ethic in
financial business
879-422 การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร
3((3)-0-6)
(Agricultural Marketing Management)
ความหมายของการจัด การการตลาด ความสั ม พัน ธ์ ข องการตลาดกับ หน้ า ที่ อื่ น ๆ ในธุ ร กิ จ
สิ่ ง แวดล้อมการตลาดและกรอบการค้า สิ นค้า เกษตร เป้ า หมายและหลัก การจัดการตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซึ่ งรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์
คู่ แข่ ง การวิเคราะห์ ผู บ้ ริ โภค กลยุทธ์ การตลาดเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขันของหลายธุ รกิ จ
การจัดการ 4-Ps โดยเน้นผลิตภัณฑ์ การจัดการช่องทางจาหน่ายและโลจิสติกส์ การจัดการการตลาดเกษตร
ในประเทศไทยด้วยแนวคิดตลาดยุคใหม่และตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง จรรยาบรรณทางการตลาด และ
กรณี ศึกษาในธุ รกิจเกษตรขนาดย่อม
Definitions of marketing management; relationship between marketing and other business
functions; agricultural marketing and trade environments; goals and principles of marketing management;
analyses of firms’ external and internal environments for marketing planning including industry, competitor
and consumer analyses; marketing strategies for enhancing firms competitiveness; 4- P’ s management
emphasis on product, distribution channel and logistics management; applications of new approaches and
sufficiency economy philosophy to agricultural marketing management in Thailand; ethics of marketing;
case study in small agribusiness
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879-423 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
3((3)-0-6)
(Strategic Management in Agriculture)
ตาแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสิ นค้าเกษตรที่สาคัญของภาคใต้ ความสาคัญของการ
จัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเกษตร แนวทางในการนา
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมกลยุทธ์ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณี ศึกษาทางด้านธุ รกิจ
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 การประกอบการในธุ รกิจเกษตร
3((3)-0-6)
(Entrepreneurship in Agribusiness)
รู ป แบบการเป็ นผู ป้ ระกอบการในธุ ร กิ จ เกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ ก คุ ณ สมบัติ ข องการเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ การประเมินโอกาสทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ
การค้นหาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพัฒนาการสร้างสรรค์ การจัดทาแผนธุ รกิจ การวิเคราะห์
และกลยุท ธ์ ด้า นการตลาด การจัดการด้านการผลิ ต บริ ก ารระบบบัญชี การเงิ น การบริ หารองค์ก รและ
ทรัพยากรมนุษย์ ภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริ การของภาครัฐ โดยเน้นในภาคธุ รกิจการเกษตร
Type of entrepreneur in large, medium and small agribusiness; qualifications of successful
entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility analysis; discovering creativity and
development; setting business plan; marketing strategies and analysis; production management; accounting
system and financial management; human resources and organizations management; taxes and related laws;
government services for agribusiness

3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่
1.

3.

ตาแหน่ งทางวิชาการ

3-9098-00167-94-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5-9010-00044-54-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-8009-00869-09-4 อาจารย์

ระดับการศึกษาที่
จบ

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา

นางปรัตถ พรหมมี

Ph.D.

นางสาวอรอนงค์ ลองพิชยั

Agricultural Systems
& Engineering

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

2560

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

Agribusiness
Management
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Economic

ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
Chiang Mai University

2547
2545
2562

M.Sc.

International
Economics and Finance
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ,
เศรษฐศาสตร์เกษตร

Newcastle University,
UK,
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์,

2556

ชื่ อ- สกุล

นางสาวอริ ศรา ร่ มเย็น
เณรานนท์

วท.ม.
วท.บ.

2543
2539
2555

2550
2546
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2.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทางวิชาการ

4.

BF 0165652

อาจารย์

1-5299-00
378-21-4

อาจารย์

Ferdoushi Ahmed

นายเฉลิม ใจตั้ง

ระดับการศึกษาที่
จบ

สาขาวิชาทีจ่ บ
การศึกษา

ชื่ อสถาบันทีจ่ บ
การศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา

Ph.D

Environment and
Development

Universiti Kebandsaan
Malaysia, Malaysia

2554

M.Sc.

Home Economics

2544

B.Sc.

Home Economics

ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

University of Dhaka,
Bangladesh
University of Dhaka,
Bangladesh
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม. เชียงใหม่

2543
2557
2555

99

5.

ชื่ อ- สกุล

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1.

2.

4.

ชื่ อ – สกุล/
เลขประจาตัวประชาชน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางปรัตถ พรหมมี
3-9098-00167-94-0

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวอรอนงค์ ลองพิชยั
5-9010-00044-54-1

อาจารย์

อาจารย์

นายไชยยะ คงมณี
3-8007-00357-76-6

นางสาวนิตยา ขวัญแก้ว
1-9307-00935-96-6

ระดับ
การศึกษา
ทีจ่ บ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

หลักสู ตร (สาขาวิชา)
ทีจ่ บ
Agribusiness
Management
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Systems &
Engineering
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Economic Science
(Excellent Honor)

ศ.ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยียาง

ศ.ม.
ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Asian Institute of
Technology, Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
Asian Institute of
Technology, Thailand
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
The National Institute of
Higher Education in
Agricultural Science,
Montpellier SupAgro,
France
ม.รามคาแหง

ปี พ.ศ.
2560

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา
2562 2563 2564 2565
320 320 320 320

2543
2539
2555

270

270

270

270

2547
2545
2558

340

340

340

340

183 183

183

183

ม.สงขลานคริ นทร์

2547
2541

ม.เกษตรศาสตร์
ม. เชียงใหม่

2557
2554

100

3.

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

5.

รองศาสตราจารย์

6.

นางสุธญ
ั ญา ทองรักษ์
3-9305-00634-58-7

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

อาจารย์

Mrs. Ferdoushi Ahmed
BF 0165652

ระดับ
การศึกษา
ทีจ่ บ
Ph.D.

หลักสู ตร (สาขาวิชา)
ทีจ่ บ
Agricultural Economics

M.agr.St

Natural Resource
Management

วท.บ.
Ph.D.

เกษตรศาสตร์
Doctor agriculturae,

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เกษตรศาสตร์
Environment and
Development
Home Economics

B.Sc.

Home Economics

สาเร็จการศึกษาจาก

ภาระการสอน ช.ม./
ปี การศึกษา
2562 2563 2564 2565
353 353 353 353

สถาบัน
University of MissouriColumbia, USA
University of
Queensland,
Australia
ม.สงขลานคริ นทร์
Justus-Liebig University
of Giessen, Germany

ปี พ.ศ.
2538

2527
2551

270

270

270

270

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
Universiti Kebangsaan,
Malaysia
University of Dhaka,
Bangladesh
University of Dhaka,
Bangladesh

2538
2532
2554

100

100

100

100

2532

101

7.

ชื่ อ – สกุล/
เลขประจาตัวประชาชน

2544
2543
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชุ มชนภาคใต้ (PLO1)
1.1) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีที่สาคัญของเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการในศาสตร์ ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
1.3) มีทกั ษะในการค้นคว้าวิจยั และสามารถนาผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุ รกิจเกษตร
1.4) บูรณาการความรู ้เพื่อนาไปแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม
2) สามารถปฏิบัติงานด้ านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่ คุณค่ า
(PLO2)
2.1) สามารถนากระบวนการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การคิดเชิ งระบบ เข้าใจหลักเหตุและผลไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
2.2) มีทกั ษะการเป็ นผูป้ ระกอบการและทักษะการวิจยั เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า
2.3) สามารถวิเคราะห์ วางแผน และเลือกใช้เครื่ องมือด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร และการ
จัดการ เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอย่างสร้างสรรค์
3) มีทักษะการจัดการข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร
(PLO3)
3.1) มี ท ัก ษะการจัด การข้อ มู ล วิเ คราะห์ ข้อ มู ล และเลื อ กใช้รู ป แบบการน าเสนอผล การ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3.2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้อ มู ล เชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นการแก้ ปั ญ หา และพัฒ นางานด้ า น
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุ รกิจเกษตร
4) มีทกั ษะการใช้ ดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ (PLO4)
4.1) สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการบริ หารจัดการและการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
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4.2) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
5) มีความเป็ นผู้นา ผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถสื่ อสารได้ อย่ างเข้ าใจบนพื้นฐาน
ของข้ อมูล ทั้งการนาเสนอด้ วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้ รูปแบบการสื่ อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (PLO5)
5.1) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า และผูต้ าม การทางานเป็ นทีม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบตั ิงานอย่างสร้างสรรค์
5.2) มี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ และทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นได้ดี รวมทั้ง สามารถปรั บ ตัวเข้ากับเกษตรกร
ชุ ม ชน ผู ร้ ่ ว มงาน สถานประกอบการได้ สามารถปรั บ ตัว ในสถานการณ์ แ ละบริ บ ท
แวดล้อมที่หลากหลาย และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5.3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งทางวาจาและการเขียน และเลื อกใช้รูปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
6) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคม (PLO6)
6.1) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และมีความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4.2 ช่ วงเวลา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการได้กาหนดให้
นักศึ กษามี การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 877-381 การ
ฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการ และในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาสามารถ
เลือกลงรายวิชา 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ โดยที่สถานประกอบการ
สหกิ จศึกษาออกแบบการจัดรายวิชาร่ วมกับหลักสู ตร ทั้งนี้ นักศึ กษาที่ สามารถเลื อกรายวิชาสหกิ จศึ กษาทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการได้น้ นั จะต้องลงทะเบียนรายวิชา 877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา ใน
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) รายวิชา 877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 จานวน 350 ชัว่ โมง
2) รายวิชา 877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4 จานวน 30 ชัว่ โมง
3) รายวิชา 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลัก สู ตรก าหนดให้นัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 4 ที่ เรี ย นแผนการศึ ก ษาปกติ ทุ ก คนต้องลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชา 877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการ ภายใต้การให้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการธุ รกิจเกษตร เพื่อค้นหาคาตอบตามกระบวนการการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และฝึ กทักษะการ
นาเสนอผลงานวิจยั โดยนักศึกษาได้เรี ยนรายวิชา 877-319 วิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการ
จัดการ เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั และฝึ กการค้นคว้ารวบรวมและเรี ยบเรี ยงเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั
(Research Proposal) และมี การนาเสนอโครงร่ างข้อเสนอโครงการวิจยั ในรายวิชา 877-497 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่เรี ยนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทุกคน ต้องมีการจัดทารายงานใน
รู ปแบบของรายงานวิจยั เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาทางานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการโดยเป็ น
ประเด็นการวิจยั ที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงาน/สถานประกอบการสหกิจศึกษาที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงาน และ
หน่ วยงาน/สถานประกอบการสหกิ จศึ ก ษาออกแบบการจัดการและควบคุ มดู แลการทาวิจยั ร่ วมกับอาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงานวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชุ มชนภาคใต้ (PLO1)
1.1) สามารถวิเ คราะห์ ปั ญ หา เข้า ใจและอธิ บ ายความต้อ งการในศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
1.2) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการวิจยั
2) สามารถปฏิบัติงานด้ านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่ คุณค่ า
(PLO2)
2.1) สามารถนากระบวนการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การคิดเชิ งระบบ เข้าใจหลักเหตุและผล ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจยั
2.2) มีทกั ษะการวิจยั เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและ
การจัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า
2.3) สามารถวิเคราะห์ วางแผน และเลือกใช้เครื่ องมือด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร และการ
จัดการเพื่อดาเนินการวิจยั อย่างสร้างสรรค์
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3) มีทักษะการจัดการข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร
(PLO3)
3.1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการวิจยั
3.2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ และเครื่ องมืออื่น ๆ ในการวิจยั
4) มีทกั ษะการใช้ ดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ (PLO4)
4.1) สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือ ด้านเทคโนโลยีดิจิท ัลเพื่อการวิจยั
อย่างสร้างสรรค์
4.2) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั อย่างเหมาะสม
5) มีความเป็ นผู้นา ผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถสื่ อสารได้ อย่ างเข้ าใจบนพื้นฐาน
ของข้ อมูล ทั้งการนาเสนอด้ วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้ รูปแบบการสื่ อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (PLO5)
5.1) สามารถสื่ อสารนาเสนอผลงานวิจยั ทั้งทางวาจาและการเขียนเชิ งวิชาการ และเลื อกใช้
รู ปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
5.2) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า และผูต้ าม และสามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างดี
6) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคม (PLO6)
6.1) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
6.2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
ทั้ง 2 แผนการศึกษา เรี ยนชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) จัดให้มีอาจารย์ผจู ้ ดั การวิชา รับผิดชอบดูแลนักศึกษาและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
2) กาหนดชัว่ โมงการให้คาแนะนาในการทาวิจยั ทบทวนและฝึ กปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
4) จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั
5) อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
6) จัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในสาขา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลโดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยมีกรอบการประเมิน 1) กระบวนการและพฤติกรรม
การทาวิจยั ของนักศึกษา และ 2) รายงานวิจยั
ส่ วนที่ 2 ประเมิ นผลโดยคณาจารย์ผูเ้ ข้า ฟั งการนาเสนอผลงานของนัก ศึ ก ษา โดยมี ก รอบการ
ประเมิ น 1) เนื้ อหา และ 2) ทักษะในการนาเสนอผลงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานเดี ยวกันในการ
ประเมินผล หลักสู ตรได้กาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรู บริ ค (Scoring Rubric) ทั้งในส่ วนของรายงาน
การวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลโดยอาจารย์ผจู ้ ดั การวิชา โดยประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยน
ในชั้นเรี ยนและการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

1. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 1. ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและมี ก าร
การเกษตร และเสนอแนว
วัดผล ประเมินผลที่ สอดคล้องกับ
ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
วิ ธี การเรี ยนการสอนและเพื่ อ
การเกษตรและธุ รกิ จเกษตร
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
ในภาคใต้และอาเซียน
2. หลัก สู ต รจัด ให้ มี กิ จ กรรมศึ ก ษา
ดูงาน การบรรยายจากวิทยากรและ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ จ ริ ง
และใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนการ
สอนในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู ้ จ า ก
ประสบการณ์จริ ง
3. หลั ก สู ตรก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ กงานภาคสนาม จ านวน 350
ชั่ว โมง เพื่ อ ฝึ กทัก ษะการท างาน
จริ ง
4. หลักสู ตรจัดให้มีสหกิ จศึ กษา เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้แบบ บูรณา
การกับการทางานจริ ง
5. หลักสู ตรกาหนดให้มีกิจกรรม ฝึ ก
ประสบการณ์เชิงธุ รกิจ ด้วยการ
ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ฝึ กท าธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
เรี ยน
6. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ยนรู ้ อ ย่ า ง
สากล คณะและสาขาจัด อาจารย์
ชาวต่ า งประเทศสอนในรายวิ ช า

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เกษตร
และการจัดการ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิ จ การเกษตรและ
ชุมชนภาคใต้
PLO2 สามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เกษตร
และการจัดการธุ รกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า
PLO5 มี ความเป็ นผู ้ น า ผู ้ ต า ม
สามารถทางานเป็ นทีม และ
สามารถสื่ อสารได้ อ ย่ า ง
เข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล
ทั้ง การน าเสนอด้ ว ยวาจา
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ร ว ม ถึ ง
สามารถเลื อ กใช้ รู ปแบบ
ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์
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7.

8.

2. เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เกษตร 1.
และ/หรื อ นัก บริ หารจัดการ
ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร ที่ ส า ม า ร ถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ น วัต กรรมและ
เครื่ องมือที่เหมาะสมและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
2.

3.

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

ต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้ อ าจารย์ ใ ช้ เ อกสาร
ประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
และมีการมอบหมายการอ่านตารา
แ ล ะ บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จกรรมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิ ด วิเ คราะห์ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กบั บุคคลภายนอก
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จกรรมโครงการแลกเปลี่ ย นกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และ
ห รื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ กษามี
ประสบการณ์ดูงานหรื อฝึ กงานใน
ต่างประเทศ
หลักสู ตรจัดให้มีการเรี ยนการสอน PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ในรายวิชาที่ครอบคลุมทฤษฎีและ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เกษตร
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุ รกิ จ
และ การจัดการ เพื่อพัฒนา
เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เศรษฐกิ จ การเกษตรและ
หลัก สู ต รจัด การเรี ย นการสอนที่
ชุมชนภาคใต้
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี PLO2 สามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
สารสนเทศ เช่ น การสื บค้นข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เกษตร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการจัดการธุ รกิจเกษตร
ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
ตลอดโซ่คุณค่า
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและมี ก าร PLO3 มี ท ัก ษะการจัด การข้ อ มู ล
วัดผล ประเมิ นผลที่ สอดคล้องกับ
และวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ
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4.

5.
6.

7.

8.

3. มี จิ ต ส านึ ก ในการด ารงตน 1.
เพื่ อ ประโยชน์ ข องเพื่ อ น
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
พัฒนาเศรษฐกิ จการเกษตร
และธุ รกิจเกษตร
PLO4 มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั
เทคโนโลยีเพื่อการบริ หาร
จัดการ

วิ ธี การเรี ยนการสอนและเพื่ อ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
หลัก สู ต รจัด ให้ มี กิ จ กรรมศึ ก ษา
ดูงาน การบรรยายจากวิทยากรและ
ผู เ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ จ ริ ง
และใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนการ
สอนในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู ้ จ า ก
ประสบการณ์จริ ง
การใช้ ร ะบบการเรี ยนการสอน
แบบ e-learning
จัด อบรมเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
ค้นคว้า รวบรวม และจัดการข้อมูล
เพือ่ การวางแผนและการตัดสิ นใจ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
การอบรมการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป (Software and
Application) ที่มหาวิทยาลัย / คณะ
/ องค์กรหน่วยงานจัดขึ้น
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทา
ชิ้ น ง า น ใ น รู ป แ บ บ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
รู ปแบบต่าง ๆ
จัดกิ จกรรมในรายวิช าประโยชน์ PLO2 สามารถปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
เ พื่ อ น ม นุ ษ ย์ ที่ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เกษตร
นั ก ศึ ก ษ า จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ที่
และการจัดการธุ รกิจเกษตร
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน
ตลอดโซ่คุณค่า
สังคม
PLO5 มี ความเป็ นผู ้ น า ผู ้ ต า ม
สามารถทางานเป็ นทีม และ
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2. สนับ สนุ น งบประมาณในการท า
โครงการที่ เ น้ น ประโยชน์ ข อง
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
3. จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร น า เ ส น อ
โครงการที่ เ น้ น ประโยชน์ ข อง
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุ นการร่ วมโครงการในวัน
ประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิ จ
ที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. ส อ ด แ ท ร ก จิ ต ส า นึ ก ข อ ง ก า ร
ด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ของ
เพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิ จที่หนึ่ ง ในการ
เรี ยนการสอน และการทากิจกรรม
ของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
สามารถสื่ อสารได้ อ ย่ า ง
เข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล
ทั้ง การน าเสนอด้ ว ยวาจา
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ร ว ม ถึ ง
สามารถเลื อ กใช้ รู ปแบบ
ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์
PLO6 มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี
ความรั บผิ ดชอบต่ อตนเอง
และสังคม
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มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่ งชาติ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์ความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ ในสาขาวิชา และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีวิจารณญาณหรื อดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานและการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่ วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
1. สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุ ปประเด็น
และการนาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีทกั ษะความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็ น
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตรกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอุดมศึกษาแห่ งชาติ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)

คุณธรรมจริยธรรม
1.1

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4
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PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและ
ชุมชนภาคใต้
PLO2 สามารถปฏิบตั ิงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการธุ รกิจเกษตรตลอด
โซ่คุณค่า
PLO3 มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุ รกิจ
เกษตร

1.2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4





   

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)

คุณธรรมจริยธรรม
1.1

1.3

2.1

2.2



2.3

2.4
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PLO4 มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั
เทคโนโลยีเพื่อการบริ หาร
จัดการ
PLO5 มีความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
สามารถทางานเป็ นทีม และ
สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจ
บนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งการ
นาเสนอด้วยวาจา และการ
เขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้
รู ปแบบการสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
PLO6 มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

1.2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
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3. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ การสอน และกลยุทธ์ การวัดและ การประเมินผล
(แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ระดับหลักสู ตรกับกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การ
วัดและการประเมินผล (Constructive alignment) โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

1. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จาก
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้
สถานการณ์ จริ ง และฝึ กการ
ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์
คิดวิเคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
สถานการณ์จริ งผ่านการใช้สื่อ
และการจัดการ เพื่อพัฒนา
ออนไลน์และการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและ
และให้นกั ศึกษาคิดค้นวิธีการ
ชุมชนภาคใต้
แก้ปัญหาจากสาเหตุอย่างเป็ น
ระบบ
2. การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น สะท้อนการคิด
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์
กรณี ศึกษา
3. เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น
Active learning
4. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภาย นอกที่มีความเชี่ยวชาญ
หรื อมี ประสบการณ์ตรง
5. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/ การ
ฝึ ก ปฏิบตั ิ/การฝึ กสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ
6. สร้างทักษะการทาวิจยั และ
เสนอการผลงานวิจยั

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริ งจาก
ผลงานและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา
2.การประเมินจากการเขียน
รายงานของนักศึกษาและการ
นาเสนอผลงาน
3. ประเมินจากความสามารถใช้
ทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหา
และการนาเสนอ การแสดง
ความคิดเห็น และการตอบ
คาถาม
4. การใช้ขอ้ สอบ และ/หรื อ
มอบหมายแบบฝึ กหัดที่เน้น
การกระตุน้ ให้ นักศึกษาคิด
วิเคราะห์
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

1. ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์
จริ งและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
จากสาเหตุอย่างเป็ นระบบ
2. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น การสื บค้นจากห้องสมุด
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ การ
จัดการเรี ยนแบบ e-learning
3. จัดให้มีรายวิชาโครงงานวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
4. จัดให้มีการฝึ กภาคสนาม และ
สหกิจศึกษา ทั้งในระดับชุมชน
และระดับองค์กร
5. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ เช่น
การเขียนแผนธุ รกิจ การ
นาเสนอแผนธุ รกิจ โครงการ
ฝึ กทาธุ รกิจ
PLO3 มีทกั ษะการจัดการข้อมูล 1. ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์
จริ งและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อ
จากสาเหตุอย่างเป็ นระบบ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
2. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
และธุ รกิจเกษตร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น การสื บค้นจากห้องสมุด
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ การ
จัดการเรี ยนแบบ e-learning
3. จัดให้มีรายวิชาโครงงานวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
PLO2 สามารถปฏิบตั ิงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการธุ รกิจ
เกษตรตลอดโซ่คุณค่า

1.

2.
3.

4.
5.

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริ งจาก
ผลงานและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา
ประเมินจากการรายงาน/แผน
ธุ รกิจ/โครงการธุ รกิจ
ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ พัฒนาการการเรี ยนรู ้
และทักษะในการวางแผน
แก้ปัญหา
การนาเสนอผลงาน
ประเมินจากผลงาน การ
ปฏิบตั ิงานในการฝึ กงาน
ภาคสนาม และ/หรื อ สหกิจ
ศึกษา

1. ประเมินตามสภาพจริ งจาก
ผลงานและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา
2. การประเมินจากความสามารถ
ในการค้นคว้า วิเคราะห์ เรี ยบ
เรี ยงข้อมูลในรายงาน /
แบบฝึ กหัด
3. การใช้ขอ้ สอบ และ/หรื อ
มอบหมายแบบฝึ กหัดที่เน้น
การกระตุน้ ให้ นักศึกษาคิด
วิเคราะห์
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
4. จัดให้มีการฝึ กภาคสนาม และ 4.
สหกิจศึกษา ทั้งในระดับชุมชน
และระดับองค์กร
5.
6

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ พัฒนาการการเรี ยนรู ้
และทักษะในการวางแผน
แก้ปัญหา
การนาเสนอผลงาน
ประเมินจากผลงานการ
ปฏิบตั ิงานในการฝึ กงาน
ภาคสนาม และ/หรื อ สหกิจ
ศึกษา
ประเมินตามสภาพจริ งจาก
ผลงานและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา
สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณภาพของงาน

1. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม 1.
PLO4 มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อการบริ หาร
เช่น การสื บค้นจากห้องสมุด
จัดการ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
2.
ฐานข้อมูลต่าง ๆ
2. มอบหมายชิ้นงานที่ตอ้ งใช้
เทคโนโลยีและสื่ อดิจิทลั ใน
การสรุ ปประเด็นและนาเสนอ
3. การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
e-learning ผ่านระบบ LMS
และ Application การเรี ยนการ
สอนที่ช่วยเสริ มประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
1. มอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่ม 1. สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
PLO5 มีความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
ในรายวิชาต่าง ๆ และจัดให้
คุณภาพของงาน
สามารถทางานเป็ นทีม
มีการนาเสนอรายงาน
และสามารถสื่ อสารได้
อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของ 2. ให้คาแนะนาการแก้ปัญหา
การสื่ อสารที่เกิดขึ้นระหว่าง
ข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วย
การนาเสนอ
วาจา และการเขียน รวมถึง
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
สามารถเลือกใช้รูปแบบ
กิจกรรมที่ตอ้ งใช้การติดต่อ
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

สื่ อสารระหว่างเรี ยนกับองค์กร
ต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ การทางานทุน
แลกเปลี่ยน การติดต่อสถานที่
ฝึ กงาน เป็ นต้น
1. มีรายวิชาที่สอนและ/หรื อ
PLO6 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
สอดแทรกด้านของคุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
จริ ยธรรม
และสังคม
2. มอบหมายงานให้คน้ คว้าเขียน
รายงานและนาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
3. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบ
วินยั เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้
ตรงเวลา มีการแต่งกายที่
เป็ นไปตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
4. บรรยายพิเศษด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยผูม้ ีประสบการณ์
5. การแสดงออกอันเป็ น
แบบอย่างที่ดีของผูส้ อน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

การสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์

1. นักศึกษาประเมินตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรม
3. ประเมินจากผลการทางานกลุ่ม
และรายงานผล
4. ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการ
มีส่วนร่ วมกิจกรรม
5. สังเกตปริ มาณการทุจริ ตใน
การสอบ
6. ประเมินจากองค์กรที่นกั ศึกษา
ไปฝึ กงาน
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) สู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
(จัดทา Curriculum Mapping เพียงชุ ดเดี ยวโดยให้ครอบคลุ มมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปด้วย)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์ พ ระราชากับ 2((2)-0-4)

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
388-100 สุ ขภาวะเพื่ อเพื่ อน 1((1)-0-2)
มนุษย์
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่สันติ
950-102 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไ อ เ ดี ย สู่ ค ว า ม เ ป็ น 1((1)-0-2)
ผูป้ ระกอบการ
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ การรู้ ดจิ ทิ ัล
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
200-103 ชี วิ ต ยุ ค ใหม่ ด ้ว ยใจสี 2((2)-0-4)
เขียว
142-121 โลกแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
472-115 ฉันต้องรอด
2((2)-0-4)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
200-107 การเชื่ อมต่ อสรรพสิ่ ง 2((2)-0-4)
เพื่อชีวิตยุคดิจิทลั
142-225 ปัจจัยที่ 5
2((2)-0-4
472-113 ดาบสองคม
2((2)-0-4
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
315-202 ก า ร คิ ด กั บ ก า ร ใ ช้ 2((2)-0-4
เหตุผล
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข
2((2)-0-4
895-012 การคิดเชิงบวก
2((2)-0-4
142-124 การแก้ ปั ญหาแบบ 2((2)-0-4
สร้างสรรค์
472-114 กบนอกกะลา
2((2)-0-4)
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
895-010 การคิดกับพฤติกรรม
2((2)-0-4)
พยากรณ์
142-129 คิดไปข้างหน้า
2((2)-0-4))
472-118 เงินในกระเป๋ า
2((2)-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระ
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษ
890-002 ภาษาอังกฤษใน
2((2)-0-4)
ชีวิตประจาวัน
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิง
2((2)-0-4)
วิชาการ
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
895-020 ขิมไทย
1((1)-0-2)
895-021 ร้อง เล่น เต้นรา
1((1)-0-2)
895-022 จังหวะจะเพลง
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 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2)
895-027 อรรถรสภาษาไทย
2((2)-0-4)
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รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

895-028 การวาดเส้น
2((2)-0-4)
สร้างสรรค์
895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
895-031 เทนนิส
1((1)-0-2)
895-032 บาสเกตบอล
1((1)-0-2)
895-033 กรี ฑา
1((1)-0-2)
895-034 ลีลาศ
1((1)-0-2)
895-035 เปตอง
1((1)-0-2)
895-036 ค่ายพักแรม
1((1)-0-2)
895-037 แบดมินตัน
1((1)-0-2)
895-038 เทเบิลเทนนิส
1((1)-0-2)
895-039 การออกกาลังกายเพื่อ 1((1)-0-2)
สุ ขภาพ
340-162 สุ นทรี ยศาสตร์การ
1((1)-0-2)
ถ่ายภาพ
061-001 ความงามของ
1((1)-0-2)
นาฏศิลป์ ไทย
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจ
1((1)-0-2)
ท้องถิ่น
472-117 สุ ขภาพดี ชีวีมีสุข
1((1)-0-2)
รายวิชาที่เหลือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
890-010 การพัฒนาทักษะการ
2((2)-0-4)
เขียนภาษาอังกฤษ
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
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 2((2)-0-4)
วิชาการสาราญใจ
890-014 ฝึ ก ส า เ นี ย ง ผ่ า น 2((2)-0-4)
เสี ยงเพลง
890-015 ไวยากรณ์ องั กฤษเพื่ อ 2((2)-0-4)
การสื่ อสารในชีวิตจริ ง

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
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รายวิชา
890-020 การสนทนา
ภาษาอังกฤษ
890-021 ฟังแล้วพูด
ภาษาอังกฤษ
890-022 การน าเสนอและการ
พูดในที่สาธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ
890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทางวัฒนธรรม
890-024 รังสรรค์หนังสั้น
ภาษาอังกฤษ
890-025 ทักษะการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
890-026 บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-030 การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
890-031 ภาษาอังกฤษในที่
ทางาน
890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ผูบ้ ริ โภค และ
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
890-040 การเขียนเพื่อการ
สมัครงาน
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
สัมภาษณ์งาน
890-050 แปลสิ กเู กิล

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

2((2)-0-4)



2((2)-0-4)



2((2)-0-4)

2((2)-0-4)



2((2)-0-4)





2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)













2((2)-0-4)



2((2)-0-4)




2((1)-0-4)



2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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รายวิชา
890-060 ภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลา
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
890-070 พิชิตข้อสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางาน
890-071 พิชิตข้อสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจาวัน
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ที่ทางาน
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น
891-021 สนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่
ทางาน
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น
891-031 สนทนาภาษามลายูใน
ชีวิตประจาวัน
891-032 สนทนาภาษามลายู
เพื่อการท่องเที่ยว
891-033 ภ า ษ า ม ล า ยู ก ล า ง
สาหรับสัตวแพทย์
891-034 ภาษามลายูถิ่นสาหรับ
สัตวแพทย์
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)









2((2)-0-4)




2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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รายวิชา
891-041 สนทนาภาษาเกาหลี
ในชีวิตประจาวัน
891-042 สนทนาภาษาเกาหลี
ในที่ทางาน
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
895-042 ศิลปะการสื่ อสาร
ภาษาไทยในศตวรรษที่
21
895-043 การใช้ภาษาไทย
895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย
895-045 ทักษะการสื่ อสาร
895- 046 ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก า ร
สื่ อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
874-391 กฎหมายควบคุ ม การ
ประกอบกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ
877-111 พืชเศรษฐกิจ
877-112 ปศุสตั ว์และสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ
877-113 หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
877-114 หลักเศรษฐศาสตร์มห
ภาค
877-115 การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

2((2)-0-4)



2((2)-0-4)



2((2)-0-4)
2((2)-0-4




2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4

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





















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











3((3)-0-6)
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รายวิชา
เกษตรและการจัดการ
1
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
และการประยุกต์
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาค
และการประยุกต์
877-213 การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
2
877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
877-311 การตลาดและราคา
สิ นค้าเกษตร
877-312 การจัดการและกลยุทธ์
ทางธุรกิจเกษตร
877-313 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
877-314 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ทางธุรกิจเกษตร
877-315 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
877-316 การจัดการการเงินใน
ธุรกิจเกษตร

จานวน
หน่ วยกิต

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

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6







































































3((3)-0-6)

3((3)-0-6)





3((3)-0-6)

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



3((2)-2-5)

3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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รายวิชา
877-317 การจัดการธุรกิจ
เกษตรระหว่าง
ประเทศ
877-318 การประกอบการทาง
ธุรกิจเกษตร
877-319 วิธีวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ
877-411 เศรษฐกิจการยาง
877-412 หลักการวิเคราะห์
โครงการ
877-497 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
877-331 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
สมัยใหม่และ
นวัตกรรม
877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น
877-333 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
877-334 เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ กา ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
877-335 เศรษฐกิ จ การประมง
และอุตสาหกรรม

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

3((3)-0-6)






































































































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

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

3((0)-0-9)

3((3)-0-6)

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

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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รายวิชา
877-336 ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้
877-337 การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและชนบท
877-338 การตลาดปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร
877-339 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
อาหาร
877-431 เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ กา ร
พัฒนาการเกษตร
877-432 เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหาร
877-433 นโยบายเกษตรและ
ธุรกิจเกษตร
877-434 การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร
877-435 การจัดการการตลาด
สมัยใหม่สาหรับธุรกิจ
เกษตร
877-436 เศรษฐกิจการเกษตร
ไทยและอาเซี ยน
877-437 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
ทางธุรกิจเกษตร
877-438 การจั ด การวิ ส าหกิ จ
ชุมชน
877-439 การจัดการความเสี่ ยง
ด้านราคาสิ นค้าเกษตร

จานวน
หน่ วยกิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

3((2)-2-5)

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






































3((3)-0-6)

3((3)-0-6)









3((3)-0-6)




































3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
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รายวิชา
877-xxx หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-381 การฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
877-482 สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

จานวน
หน่ วยกิต
3((x)-y-z)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6








350 ชัว่ โมง




30 ชัว่ โมง













9((0)-27-0)
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปี การศึกษา
ปี ที่
รายละเอียด
1
1. มีทกั ษะการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการจัดการข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลบริ บทภาคใต้
2. มีความสามารถทางานเป็ นทีม
2
1. มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการจัดการธุ รกิจเกษตรได้
2. มีความสามารถทางานเป็ นทีม มีภาวะผูน้ า
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงสามารถเลื อกใช้รูปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการบริ หารจัดการข้อมูลและวางแผน
3
1. ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร และการจัดการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
2. มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จการเกษตรและธุ รกิ จ
เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าเกษตรที่สาคัญของภาคใต้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร และ การ
จัดการเพื่อประกอบธุ รกิจเกษตรได้
4. มีความเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นทีมได้ดี และสามารถประยุกต์การทางานร่ วมกับ
องค์กรอื่น ๆ ได้
5. สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วยวาจา และการ
เขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4
1. สามารถปฏิ บตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการธุ รกิ จเกษตรตลอดโซ่
คุณค่า
2. มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการวางแผน จัดการ พัฒนาเศรษฐกิ จ
การเกษตรและธุ รกิจเกษตร
3. สามารถทาวิจยั เชิงวิชาการ โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุ รกิ จ
เกษตร และมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการวิจยั และบริ หารจัดการ
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

129

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของรายวิชา
3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุ มของสาขาวิชา และ คณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณารับรอง
4) การประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาการฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและสหกิ จศึ กษา
ประเมินจากผูเ้ กี่ยวข้องสถานประกอบการและรายงานการฝึ กงานและหรื อผลงานของนักศึกษา
5) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี โดยต้องเรี ยน
ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จาก
ระบบ 8 ระดับคะแนน
2) เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษามีสิทธิ์ ในการขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา หรื อ ผลการประเมินการศึกษา และเห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการประเมินผลดังกล่าว ให้มีสิทธิ อุทธรณ์เพื่อขอดูกระดาษคาตอบ คะแนน
และวิธีการประเมินผลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใ หม่ ทุ ก คนต้อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเตรี ยมการในระดับคณะ
1) คณะฯมีการจัดระบบพี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ในการดูแลเป็ นที่ปรึ กษาในช่วง 1 ปี แรก
2) คณะฯมีการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร (HR-MIS/MIS-DSS) ระบบสารสนเทศ
นักศึกษา (SIS) เบื้องต้น
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
การสร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งครอบคลุ ม
ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสู ง การผลิตสื่ อการสอน รวมทั้ง การวัด
และการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) มีการจัดการความรู ้ (KM) ในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น การขอตาแหน่ งทางวิชาการ การขอประเมิ น
สมรรถนะการสอน และการเตรี ยมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ เป็ นต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุ นการไปเข้าร่ วมประชุ มเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ
ใน
ต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุ น
เงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนา การเรี ยนการสอน
และทาวิจยั
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การพัฒนาระดับคณะ
1) คณะฯ มีการจัดงบประมาณสนับสนุ นการเตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาในการลาศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาเอก (สาหรับอาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาโท)
2) คณะฯ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/เรี ยนภาษา) จานวนปี งบประมาณละ 25,000.-บาท (สะสมได้ 2 ปี งบประมาณ)
3) คณะฯ มีการสนับสนุ นทุนในการลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ เช่ น
ทุนPh.D. 50% หรื อการสนับสนุ นเงินทุนเพิ่มเตรี ยมกรณี ทุนที่ได้รับไม่เพียงพอในการชาระ
ค่าเล่าเรี ยน
4) คณะฯมีการช่วยในการขอทุนสนับสนุ นไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่อส่ งคณาจารย์ระดับคุณวุฒิปริ ญญาโทไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะฯต้องการ
5) คณะมีกองทุนวิจยั
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสู ตรมีการกากับมาตรฐานให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
1) มีกรรมการประจาคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนิ นการควบคุมคุ ณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอน ประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
3) มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทาหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การ
พัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผลหลักสู ตร และมีการรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการ
ปรับปรุ ง และ
4) มีอาจารย์ผูจ้ ดั การรายวิชาทาหน้าที่จดั ทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
อาจารย์ผูส้ อน ประสานงานและดาเนิ นการจัดการเรี ย นการสอน และติดตามประเมิ นผล
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
2. บัณฑิต
1) มี ก ารส ารวจความคิ ดเห็ นต่ อหลัก สู ตรและความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 4 ก่ อนจบ
การศึ ก ษาทุ ก ปี เพื่ อนาข้อ มู ล ไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง การเรี ย นการสอน และประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
4) มีการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน/สถานประกอบการที่นกั ศึกษาไปฝึ กงานและไปสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้สะท้อนความคิดเห็ นที่มีต่อนักศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ
ทัศนคติ และทักษะการทางาน โดยนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 คุณสมบัติพืน้ ฐานและช่ องทางการรับนักศึกษา
หลักสู ตรรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายในแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า โดยมีแผนรับนักศึกษาใน 5 ช่องทางหลัก
ประกอบด้วย
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1) รับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี
2) รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
3) รับนักเรี ยนที่ใช้ผลคะแนน GAT/ PAT
4) รับนักเรี ยนที่ใช้ผลคะแนน Admission
5) โครงการพิเศษของคณะ
ในแต่ละช่องทางการรับนักศึกษามีการกาหนดเกณฑ์การรับที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.1.2 การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
คณะและหลักสู ตรมีการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศสาหรับนักศึกษาใหม่ และจัดค่ายเตรี ยมความ
พร้อมทั้งด้านความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ น การปรับตัวและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรี ยน
3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิชาการ และแนะแนวแก่ นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรมีแนวทางการควบคุมดูแลการให้คาปรึ กษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกั ศึกษา ดังนี้
1) อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าได้รั บ มอบหมาย ให้ท าหน้า ที่ อ าจารย์
ที่ปรึ กษาทัว่ ไป ตั้งแต่นกั ศึกษาเข้าเรี ยนชั้นปี ที่ 1 โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจะให้คาปรึ กษา
ทางด้านวิชาการ การลงทะเบียน การทากิจกรรมและการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้
ยังมีฝ่ายวิชาการ ที่จะช่วยให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาได้อีกทาง
2) นักศึกษาสามารถปรึ กษาด้านวิชาการหรื อขอคาแนะนาได้จากอาจารย์ในหลักสู ตรทุก
ท่าน
3) อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าได้ รั บ มอบหมาย ให้ท าหน้า ที่ อ าจารย์
ที่ปรึ กษางานวิจยั ทั้งรายวิชาสัมมนาและโครงงานวิจยั
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
กรรมการบริ หารหลักสู ตรเน้นให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา จัดการเรี ยน การ
สอนให้นักศึ กษาสามารถพัฒนาตนเองจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึ กงานทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร สาหรับการฝึ กงานหลักสู ตรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เลือกสถานที่ฝึกงานตาม
ความสนใจภายใต้กรอบที่กาหนด
ส่ วนรายวิช าโครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุ จกิ จเกษตรและการจัดการ หลัก สู ตรเปิ ด
โอกาสให้นักศึ กษาได้เลื อกหัวข้อวิจยั ตามความสนใจ ซึ่ งเป็ นการศึ กษาตามอัธยาศัย ทาให้นักศึ กษาเกิ ด
แรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self - directed Learning) รวมทั้งสามารถพัฒนาและปรับตนเองให้กา้ วทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ คณะยังมีการจัดกิจกรรมเสริ มในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลาย
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3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
3.3.1 การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
หลักสู ตรมีการประสานงานกับงานบริ การการศึกษาของคณะในการติดตามและรายงานผล
การคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งมีการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และในที่ประชุ ม
กรรมการบริ หารหลักสู ตร
นอกจากนี้ หลัก สู ต รมี ร ะบบการติ ด ตาม (follow-up) ติ ด ตามการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา
แต่ละชั้นปี ทุกภาคการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสะท้อนปั ญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุน
หรื ออานวยความสะดวกด้านการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มุ่งเน้นการ
ปรับตัวทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
3.3.2 การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อการบริหารหลักสู ตรหลังสาเร็จการศึกษา
หลัก สู ต รมี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ห ารหลัก สู ต รหลัง ส าเร็ จ
การศึกษา โดยให้นกั ศึกษานักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ตอบแบบสอบถามในช่วงก่อนจบการศึกษาประมาณ 2 สัปดาห์
เพื่อข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3.3 ระบบการจัดการข้ อร้ องเรี ยน และการสารวจความพึงพอใจต่ อผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
ของนักศึกษา
ในกรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับหลักสู ตร นักศึกษาสามารถร้ องเรี ยนได้โดยตรง
ผ่านอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรมีการติดตาม การจัดการข้อร้องเรี ยน
และสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ระบบการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
มีการคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมิ นผลและให้ค วามเห็ นชอบการประเมิ นผลทุ ก รายวิช า เก็บรวบรวมข้อมู ลเพื่ อเตรี ย มไว้
ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตลอดจนปรึ ก ษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุ เป้ าหมาย การเรี ย นรู ้ ตาม
หลักสู ตร

135

4.1.3 ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสู ตรมีระบบส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ ทั้งด้านทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอนใหม่ ๆ ปรับปรุ ง กระบวนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
การพัฒนาทางวิชาการ โดยการไปเข้า ร่ วมอบรมหรื อประชุ มสัม มนาทางวิชาการ และทาวิจยั ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 การติดตามและรายงานร้ อยละของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่ งทางวิชาการ
เจ้า หน้า ที่ ง านการเจ้า หน้าที่ ข องคณะ เป็ นผูต้ ิ ด ตามและรายงานร้ อยละของอาจารย์ที่ มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.2 การติดตามและรายงานการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
งานประกันคุณภาพของคณะ เป็ นผูต้ ิดตามและรายงานการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
4.3.1 การรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
หลักสู ตรร่ วมกับงานการเจ้าหน้าที่ ของคณะ รายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในทุ กปี
การศึกษา ในกรณี ที่มีอาจารย์ลาออก หลักสู ตรต้องค้นหาสาเหตุของการลาออก เพื่อนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุ ง
การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
4.3.2 การสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหารงานของหลักสู ตร
หลัก สู ต รจัด ให้ มี ร ะบบการส ารวจความพึ ง พอใจของอาจารย์ต่ อ การบริ ห ารงานของ
หลักสู ตรทุกภาคการศึกษา ซึ่ งมีแนวทางดาเนินการโดยการประชุมอาจารย์ผสู ้ อน และ/หรื อการสารวจความ
พึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
หลักสู ตร มีระบบ กลไก หรื อแนวทางการออกแบบหลักสู ตร โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต อาจารย์ผูส้ อน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และกาหนดสาระรายวิชาในหลักสู ตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การพิจารณากาหนดผูส้ อน
2) การกากับกระบวนการเรี ยนการสอน และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
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4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษามีสิทธิ์ ในการขออุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชา หรื อ ผลการประเมินการศึกษา และเห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการประเมินผลดังกล่าว ให้มีสิทธิ อุทธรณ์ เพื่อขอดูกระดาษคาตอบ คะแนน
และวิธีการประเมินผลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลักสู ตร
(มคอ.5 และ มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เป็ นต้น
6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อหนังสื อ/ตารา สื่ อการเรี ยน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
1) หนังสื อ/ตารา
2) สื่ อการเรี ยนรู ้
3) ครุ ภณั ฑ์
4) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2) อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่อหนังสื อ สื่ อ และตารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานห้องอ่านหนังสื อของคณะประสานงานกับสานักทรัพยากร การเรี ยนรู ้
ในการจัดซื้ อหนัง สื อและตาราที่ อาจารย์แ นะนา เพื่ อให้อาจารย์และนัก ศึ ก ษาได้มี เอกสารที่ ท นั สมัย ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วม
ในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาเป็ น ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งอ่านหนังสื อเพื่อบริ การ
หนังสื อตาราหรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะได้จดั สื่ อการสอนอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานห้องอ่านหนังสื อของคณะ จะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อไว้
บริ การที่สานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อตารา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุ ม
   
หลัก สู ต รเพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน 
หลักสู ตร อย่างน้อยปี การศึ กษาละ 2 ครั้ ง โดยต้องบันทึ ก การ
ประชุมทุกครั้ง
   
มี รายละเอี ย ดของหลัก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
มี รายละเอี ย ดของรายวิช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
   
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด 
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการ
   
ดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาที่ เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
   
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตรตามมหาวิทยาลัย/ 
สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผล
   
การรเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
   
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดาเนิ นงานที่รายงาน
ในผลการดาเนินการของหลักสู ตรปี ที่ผา่ นมา
ในกรณี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ

   
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
(9) อาจารย์ป ระจ าทุ ก คนได้รั บ การพัฒ นาทางวิชาการและ/หรื อ
    
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิ ตใหม่ที่ มี ต่อ
 
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(11) ระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บัณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย

ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนิ นงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ และรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/
ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี นั้น ๆ
2) คณะประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) สาขาประเมินผลภาพรวมโดยบัณฑิตและผูใ้ ช้บณั ฑิต
6) คณะประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน ดาเนิ นการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุ ม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุ ง
หลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้ าวิจยั หรื อการแต่ งตารา
ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562

1. ชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3909800167940
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of Technology,
Thailand, 2560
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร), มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2539
1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
877-349 การจัดการธุ รกิจเกษตร
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-448 เศรษฐกิจการยาง
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ
879-422 การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร

หน่ วยกิต
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
0(0-350-0)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรอื่น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
001-102 วิชาศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

หน่ วยกิต
2(2-0-4)

878-511
878-512
878-515
878-522
878-528
878-597
878-598
878-599

6((6)-0-12)
6((6)-0-12)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
18(0-54-0)
36(0-108-0)

Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy
ASEAN Economy and Agribusiness Experience
Research Methods in Agribusiness Management
Quantitative Analysis in Agribusiness Management
Data Management and Information in Agribusiness
Minor Thesis
Thesis
Thesis

ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
877-213 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ 2
877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร
877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
877-411 เศรษฐกิจการยาง
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
879-321 ธุ รกิจเกษตรและการจัดการ

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

ผลงานวิจยั และ/หรื อ ผลงานทางวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตพี มิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ
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
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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 ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรื อมีการตีพมิ พ์ รวมเล่ ม
2.3 หนังสื อ ตารา คู่มือ
2.4 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2563 หัวข้ อ 6.2.3)
อารี วิบูลย์พงศ์ ปรัตถ พรหมมี อรอนงค์ ลองพิชยั ไชยยะ คงมณี พิชญา บุญศรี รัตน์ ภูริพรรห์ กาลเนาวกุล และคณะ.
(2560). โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์. (รายงานฉบับสมบูรณ์). https://www.osmsouthborder.go.th/files/com_news_strategy/2017-11_fd8549c27b07992.pdf
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2. ชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 5901000044541
วุฒิการศึกษา - Ph.D.(Agricultural System and Engineering), Asian Institute of Technology,
Thailand, 2555
- วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2547
- วท.บ.(เศรษฐศาสตร์ เกษตร), มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2545
1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
877-221 เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบื้องต้น
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-444 เศรษฐกิจการยาง
877-497
877-498
877-382
877-483
879-313

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร
การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่

ภาระงานสอนในหลักสู ตรอื่น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
878-501
878-521
878-523
878-597
878-598
878-599

Overview of Agribusiness World
ASEAN Economy and Agribusiness Experience
Economics for Agribusiness Management
Minor Thesis
Thesis
Thesis

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(0-0-9)
0(0-350-0)
9(0-0-27)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
6((6)-0-12)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
877-214 ธุ รกิจเกษตรเบื้องต้น
877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
877-411 เศรษฐกิจการยาง
877-412 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
879-313 การจัดการธุ รกิจฟาร์ มสมัยใหม่

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
350 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง
9((0)-27-0)
1((1)-0-3)
3((0)-0-9)
3((3)-0-6)

ผลงานวิจยั และ/หรื อ ผลงานทางวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตพี มิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ
Longpichai O. and Kongmanee C. (2019). Rubber Farmers’ Risk Perception in Southern Thailand. Parichart Journal,
Thaksin University. 32(2): 134-146.
2.2 ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรื อมีการตีพมิ พ์ รวมเล่ ม
2.3 หนังสื อ ตารา คู่มือ
-
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3. ชื่ อ
ดร.อริศรา ร่ มเย็น เณรานนท์
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 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.(การจัดการสิ่ งแวดล้อม), ม.สงขลา-นคริ นทร์ , 2550
- วท.บ.(เศรษฐศาสตร์ เกษตร), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2546
1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
877-112
877-114
877-327
877-452
877-498
879-313
879-403

Economic Livestock and Aquatic Animals
Principles of Macroeconomics
Natural Resource and Environ Economics
Strategic Management in Agribusiness
Research Project in Agricultural Economics
Modern Farm Management
Fishery Economics

ภาระงานสอนในหลักสู ตรอื่น
รหัสวิชา
878-522
878-525
878-528
878-597
878-598
878-599

ชื่ อวิชา

ชื่ อวิชา

Quantitative Analysis in Agribusiness Management
International Agribusiness Management
Data Management and Information in Agribusiness
Minor Thesis
Thesis
Thesis

หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-9)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
18(0-54-0)
36(0-108-0)

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ผลงานวิจยั ที่ตพี มิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ
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.
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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 าเสนอทีป่ ระชุ มวิชาการ
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. ชื่ อ
Dr.Ferdoushi Ahmed
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 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
รหัสวิชา
877-431
877-436
877-497

Economics of Agricultural Development
Thai and ASEAN Agricultural Economy
Seminar in Agribusiness Economics and Management

ภาระงานสอนในหลักสู ตรอื่น
รหัสวิชา
878-501
878-521
878-598
878-599

ชื่ อวิชา

ชื่ อวิชา

Overview of Agribusiness World
ASEAN Economy and Agribusiness Experience
Thesis
Thesis

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

หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
6((6)-0-12)
18(0-54-0)
36(0-108-0)

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ผลงานวิจยั ที่ตพี มิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ
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): 17781783. [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 าเสนอทีป่ ระชุ มวิชาการ
-
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5. ชื่ อ
นายเฉลิม ใจตั้ง
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-5299-00378-21-4
วุฒิการศึกษา
- ศ.ม (เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2555
ภาระงานสอนในหลักสู ตรอื่น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2
875-341 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
875-416 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
875-417 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม

หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รหัส
ชื่ อวิชา
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
877-352 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
877-466 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสิ นค้าเกษตร
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

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

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

151

ผลงานวิจัย
1. พิ ช ญา บุ ญศรี รัตน์ และ เฉลิ ม ใจตั้ง , 2558, รายวิจยั ฉบับสมบู รณ์ เรื่ อง “การประเมิ นความคุ ม้ ค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ ระยะที่ 1 โครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนา
เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบใหม่", มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
แหล่งทุน: งบประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วันที่เริ่ มโครงการ: กุมภาพันธ์ 2558
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ และ เฉลิม ใจตั้ง, 2558, รายวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื่ อง “โครงการ
1 คณะ 1 ชุ มชนเข้ ม แข็ ง : การศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ช ะแล้ ” ,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
แหล่งทุน: งบประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วันที่เริ่ มโครงการ: พฤษภาคม 2558
วันสิ้ นสุ ดโครงการ: กันยายน 2558
3. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์, สิ นาด ตรี วรรณไชย, โสภิณ จิระเกียรติกุล, สุ กาพล จงวิไลเกษม, เฉลิม ใจตั้ง, และ
สมฤทัย ทะสดวก, 2559, รายวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื่ อง “การพัฒนาเมืองชายฝั่ งเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน กรณี ศึกษาจังหวัดกระบี่”, แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง.
แหล่งทุน: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง
วันที่เริ่ มโครงการ: ตุลาคม 2558
4. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์, สุ กาพล จงวิไลเกษม, สิ นาด ตรี วรรณไชย, ศักดิ์ชยั คีรีพฒั น์, โสภิณ จิระเกียรติกุล,
ปพิชญา แซ่ ลิ่ม, และ เฉลิ ม ใจตั้ง, 2559, รายวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื่ อง “The Effects of Communityled 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)
วันที่เริ่ มโครงการ: 30 พฤศจิกายน 2558
วันสิ้ นสุ ดโครงการ: 30 สิ งหาคม 2559
5. พิชญา บุญศรี รัตน์, เฉลิม ใจตั้ง และ ทศพร มะหะหมัด, 2561, รายวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื่ อง “Thailand SME
Promotional Master Plan: Moving towards Sustainability?”, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ฝ่ ายนโยบายข้ามชาติและความสัมพันธ์ขา้ มชาติ
วันที่เริ่ มโครงการ: 25 มิถุนายน 2561
วันสิ้ นสุ ดโครงการ: 24 มิถุนายน 2562
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6. ศิ วาพร ฟองทอง, เริ ง ชัย ตันสุ ช าติ , และ เฉลิ ม ใจตั้ง , 2562, รายวิจยั ฉบับสมบู ร ณ์ เ รื่ อ ง “การส ารวจ
สถานการณ์ วิสาหกิ จรายย่อยและวิสาหกิ จขนาดย่อม (Micro and Small Enterprises: MSE) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”, สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม.
แหล่งทุน: สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่เริ่ มโครงการ: 16 สิ งหาคม 2562
ผลงานวิชาการ
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ภาคผนวก ข
ข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสู ตร
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์ พงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. จากการที่ทุกประเทศต้องการบุคลากรที่มีทกั ษะ 1. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
พลเมื อ งศตวรรษที่ 21 และจากสถานการณ์
ดัง กล่ า ว และได้ น าข้อ เสนอแนะมาปรั บ ทั้ง
ปั จจุ บ ั น ที่ จ านวนผู ้ เ รี ยนลดลง จึ ง เห็ นว่ า
โครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชาให้ส อดคล้อง
หลัก สู ต รจ าเป็ นต้ อ งปรั บ ตัว ขนานใหญ่ ซึ่ ง
กับสถานการณ์ ข องประเทศที่ เปลี่ ย นแปลงไป
หลัก สู ตรที่ นาเสนอมานี้ ย งั ปรั บ ไม่ ท นั กับ การ
เช่ น การปรั บ และเพิ่ ม รายวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม
เปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ ของประเทศอย่าง
เนื้ อ หาที่ ส าคั ญ และเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การ
เพี ย งพอ ซึ่ งจะเห็ น ได้ จ ากโครงสร้ า งและ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างและองค์ประกอบของ
องค์ประกอบของหลักสู ตร รวมทั้งกระบวนการ
หลักสู ตร รวมทั้งกระบวนการวัดและเนื้ อหาใน
วัดและเนื้อหาในกระบวนวิชา
กระบวนวิชา โดยเปลี่ ยนชื่ อหลักสู ตรที่เน้นให้
เห็นถึงการประยุกต์ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ กบั
ธุ รกิ จเกษตรและการจัดการที่เป็ นรู ปธรรมมาก
ขึ้น
2. หลักสู ตรได้เพิ่มเติ มทักษะ Soft Skill ซึ่ งนับว่า 2. หลักสู ตรเห็ นความสาคัญของการส่ ง เสริ ม และ
เป็ นก้ า วส าคัญ แต่ ข อเน้ น ให้ เ พิ่ ม "ความคิ ด
พั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
สร้างสรรค์" ที่อาจกล่าวได้วา่ จะนาไปสู่ ผลลัพธ์
สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
สุ ดท้ายที่ตอ้ งการได้มากขึ้น
ได้จ ัด ให้ มี ใ นรายวิ ช าหมวดการศึ ก ษาทั่ว ไป
ส่ วนของหลัก สู ตรจะเน้นการจัดการเรี ย นการ
สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และกระตุน้ ให้
ผู เ้ รี ย นได้คิ ด และปฏิ บ ัติ ม ากขึ้ น โดยใช้ปั ญ หา
เป็ นโจทย์และเน้นการคิ ดอย่า งสร้ า งสรรค์เชิ ง
ธุ รกิ จและการปฏิ บตั ิจริ ง เช่ น ในรายวิชา 877318 การประกอบการทางธุ รกิจเกษตร
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
3. หลั ก สู ตรควรแสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ นว่ า 3. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ยนรู ้ ท ฤษฎี แ ละสามารถ
ดั ง กล่ า ว และได้ น าข้ อ เสนอแนะมาปรั บ
ประยุกต์ได้ ซึ่ งอาจสะท้อนจากชื่อวิชา และเน้น
โครงสร้างหลักสู ตร และชื่อรายวิชา โดยเฉพาะ
ให้ชดั ในเนื้ อหาในกระบวนวิชาถึงกระบวนการ
อย่างยิง่ หมวดวิชาเฉพาะที่นกั ศึกษาจะได้เรี ยนรู ้
เรี ยนการสอน
ทฤษฎีและสามารถประยุกต์ได้
4. บัณฑิ ตที่จะสามารถทางานในสายธุ รกิ จเกษตร 4. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
ได้ดี (ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการหรื อการวิเคราะห์
ดังกล่ าว โดยหลักสู ตรได้กาหนดรายวิชา 877เชิ งเศรษฐศาสตร์ ก็ตาม) จาเป็ นต้องรู ้ ธรรมชาติ
111พืชเศรษฐกิ จ 877-112 ปศุ สัตว์และสัตว์น้ า
การผลิ ตตลอดโซ่ อุปทาน ควรพิจารณาเพิ่มเติม
เศรษฐกิ จ และ 877-215 เศรษฐศาสตร์ การผลิ ต
ความรู ้ทางเทคนิค เช่น อุตสาหกรรมเกษตร
ทางการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร ไว้ใ น
หมวดวิชาเฉพาะแล้ว
5. รายวิชาเลือกบางรายวิชาสามารถรวมเนื้ อหาเข้า 5. หลัก สู ต รเปิ ดวิ ช า 877-336 ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
ด้วยกันมากกว่า การเพิ่ ม รายวิช า เช่ น รายวิช า
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ให้นกั ศึกษาได้เลือก
ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
เรี ย น และเปิ ดวิชา 879-231 ชี วิตกับ เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเป็ นวิ ช าเลื อ กส าหรั บ นัก ศึ ก ษาคณะ
อื่น ๆ
6. ก า ร ป รั บ ห ลั ก สู ต ร ค รั้ ง นี้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร 6. หลั ก สู ตรเห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ ซึ่ งต้ อ งการความ
ปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ตรเพื่ อ ให้ ไ ด้
พยายามท างานหนัก และความกล้า หาญของ
หลักสู ตรที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาบุค ลากรที่
อาจารย์
เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมและตลาดงาน ซึ่ งทาง
คณาจารย์ ข องหลั ก สู ตรยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะ
พัฒนาการทางานทั้ง การปรับปรุ งหลักสู ตร การ
จัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อให้เกิ ด
ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะตามที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องการ
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2. ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้ องทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เกษตรและธุรกิจเกษตร
(ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ในภาพรวมเห็ นว่าการเปลี่ ยนชื่ อหลักสู ตรเป็ น 1. หลักสู ตรได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร มีความเหมาะสม แต่
เห็นว่าหลักสู ตร “เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
ควรพิจารณาเพิ่มคาว่า “อาหาร และ/หรื อ การ
การจั ด การ” มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บท
ประกอบการ” ในชื่อหลักสู ตร เพื่อให้หลักสู ตร
สภาพแวดล้อมมากกว่า
มี ความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับ บริ บ ท
ของธุ รกิจเกษตรที่ธุรกิจอาหารมีความสาคัญ
2. ควรลดจานวนหน่วยกิ ตของหลักสู ตรลงเพื่อให้ 2. หลักสู ตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
นัก ศึ ก ษาได้เลื อกเรี ย นในรายวิชาที่ นัก ศึกษามี
ได้พิจารณาปรับลดจานวนหน่ วยกิ ตลงจาก 133
ความสนใจได้เต็มที่
หน่ วยกิ ต เป็ น 124 หน่ วยกิ ต และได้ป รั บ เพิ่ม
จานวนหน่ วยกิ ตในหมวดวิช าเลื อกเสรี จาก 6
หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
3. ควรกาหนดโครงสร้ างของรายวิชาในหลักสู ตร 3. หลักสู ตรได้คานึงความเหมาะสมของโครงสร้าง
ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย (แต่ ล ะกลุ่ ม มี
ดัง กล่ า ว และมี ร ายวิ ช าครอบคลุ ม หลั ก ของ
น้ าหนักเท่ากันคือร้อยละ 25)
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร การจัดการ และธุ รกิจ
- รายวิ ช าที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ เศรษฐศาสตร์ /
เกษตร จ านวน 94 หน่ ว ยกิ ต หรื อ จ านวน 30
เศรษฐศาสตร์เกษตร
รายวิชา ที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งรายวิชาที่
- รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุ รกิจเกษตร
เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ เกษตร
ซึ่ งควรครอบคลุ มหลักการจัดการธุ รกิ จ 7 M
และรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การธุ ร กิ จ
คื อ การเงิ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารและ
เกษตร
เครื่ องมือ การตลาด การสื่ อสาร และวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรม
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานและเสริ ม สร้ า งทัก ษะในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- รายวิ ช าเลื อ ก เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยนได้ ศึ ก ษาใน
รายวิชาที่ตนเองสนใจ
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
4. นักศึกษาต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ 4. หลักสู ตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
ความรู ้ และเชื่ อมโยงความรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ จริ ง มี
จะเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้
ทัก ษะในการน าเสนอและสามารถท างาน
และมีทกั ษะในการนาเสนอและสามารถทางาน
ร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น ได้ดี เน้น กระบวนการคิ ด เชิ ง กล
ร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น ผ่า นการปฏิ บ ัติ จ ริ ง โดยผ่า นการ
ยุทธ์
จั ด การเรี ยนการสอนแบบเชิ งรุ ก (Active
Learning) การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการการ
ท า ง า น ( Work Integrated Learning) แ ล ะ
หลัก สู ตรจัด ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้อ งฝึ กงาน
ภาคสนามและจัด ให้ มี ส หกิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ
นักศึกษาที่มีความสนใจ
5. ทักษะด้านเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลเป็ น 5. หลักสู ตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
เรื่ องที่ ส าคัญในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ ดัง นั้น
หลักสู ตรได้กาหนดรายวิชา 877-313 การจัดการ
หลัก สู ตรจึ ง ควรเน้นให้นัก ศึ ก ษา มี ความรู ้
เทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรั บ เศรษฐศาสตร์
ความเข้าใจในการเลื อกใช้เทคโนโลยีไ ด้อย่า ง
ธุ รกิจเกษตร ไว้ในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ และมี
เหมาะสม
การสอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดแทรกในวิชาอื่น ๆ อีก เช่น 877-319วิธีวิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จเกษตรและการจัด การ
877-316 การจัด การการเงิ น ในธุ ร กิ จ เกษตร
877-318 การประกอบการทางธุ ร กิ จ เกษตร
877-412 หลักการวิเคราะห์โครงการ เป็ นต้น
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. หลัก สู ต รเศรษฐศาสตร์ เ กษตร มหาวิ ท ยาลัย 1. หลัก สู ต รเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ เกษตรและการ
สงขลานคริ นทร์ มี ความโดดเด่นมากในภาคใต้ จัด การ ซึ่ งเดิ ม ใช้ ชื่ อ หลัก สู ต รเศรษฐศาสตร์
มี ล ั ก ษณะเฉพาะในเศรษฐกิ จ การประมง เกษตร มีประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอน
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน
การวิ จ ั ย และการบริ การวิ ช าการ มาเป็ น
ระยะเวลา เกือบ 30 ปี นับแต่เริ่ มก่อตั้งหลักสู ตร
เมื่ อปี พ.ศ 2534 และตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา
คณาจารย์ของหลักสู ตรได้ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิ จการเกษตรภาคใต้ ทั้งยางพารา
ปาล์มน้ ามัน ประมงและการเพาะเลี้ ยง โดยมีกา
รบรู ณาการการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจบริ บทเศรษฐกิ จ ภาคใต้อ ย่ า ง
เข้มข้น
2. การเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์ เ กษตรใน 2. หลักสู ตรเห็นด้วยอย่างยิง่ กับข้อแนะนาดังกล่าว
ปั จจุบนั ต้องมีการปรับการเรี ยนการสอนที่เน้น
ซึ่ งที่ผ่านมาหลักสู ตรได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยน
การประยุกต์ใช้ และการปฏิบตั ิจริ งให้มากขึ้น
การสอนเน้นการประยุกต์ใช้ และการปฏิบตั ิจริ ง
อยู่แล้ว และในการปรั บปรุ งหลักสู ตรครั้ งนี้ ได้
ปรับปรุ งเพิ่มเติมรายวิชาที่เน้นการเรี ยนการสอน
ให้ มี ก ารเรี ย นทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ใ นสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสมมากขึ้น และลดจานวนหน่วยกิตลงแต่
เพิ่มการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ งและ
ใช้รูปแบบการเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลายมากขึ้ น ทั้ง
Active Learning WIL Case study Projected
Base learning การทัศนศึกษาดู งานและการให้
ความรู ้ แ ละฝึ กปฏิ บ ัติ จ ากวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญ

158

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
3. การเขียนปรัชญาของหลักสู ตร ควรเน้นให้เห็ น 3. หลัก สู ตรได้ดาเนิ นการปรั บตามข้อเสนอแนะ
ถึ งความสาคัญของธุ รกิจเกษตรที่ตอบสนองต่อ
ของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยการเขี ย นปรั ช ญาและ
เศรษฐกิจภาคใต้ รวมทั้งเศรษฐกิ จประเทศและ
ความส าคัญ ของหลัก สู ตร ที่ เ น้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง
ASEAN เน้นประเด็นความเป็ นศู นย์ก ลางของ
ความส าคัญ ของธุ ร กิ จ เกษตรที่ ต อบสนองต่ อ
ภาคใต้ และความเป็ นผู ้น าทางวิ ช าการของ
เศรษฐกิ จภาคใต้ รวมทั้งเศรษฐกิ จประเทศและ
ภาคใต้
ASEAN แล้ว โดยเพิ่ ม รายวิ ช า เช่ น 877-436
เศรษฐกิ จการเกษตรไทยและอาเซี ยน 877-315
เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน 877-411 เศรษฐกิจการยาง
เป็ นต้น ไว้ใ นหมวดวิช าเฉพาะเลื อ ก เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และมีความเข้าใจธุ รกิจเกษตร
ที่สาคัญของภาคใต้และประเทศ
4. การเรี ยนการสอนวิชาทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ควร 4. หลักสู ตรเห็นด้วยและได้มีการปรับ ชื่ อวิชาและ
ปรับเนื้ อหาและวิธีการสอนให้นกั ศึกษาเห็ นถึ ง
คาอธิ บายรายวิชา เป็ นหลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
การประยุกต์ใช้ดว้ ย คือ
และการประยุกต์ กับ หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค
4.1 วิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และมหภาค ควร
และการประยุกต์ ซึ่ งในรายวิชาดังกล่าวจะเน้น
เน้น ให้นัก ศึ ก ษาเห็ น ความเชื่ อ มโยงและ
ความเชื่ อมโยงหรื อประยุกต์ใช้กบั เศรษฐศาสตร์
การประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ ภาคเกษตรและธุ รกิ จ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร ใ ห้ ม า ก ขึ้ น
เกษตร ควรปรับเนื้ อหาและวิธีการสอนที่
นอกจากนี้ หลัก สู ต รได้ เ พิ่ ม รายวิ ช าเกี่ ย วกับ
เน้ น การเชื่ อ มโยงหรื อประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
การจัด การธุ ร กิ จ เกษตรในหมวดวิ ช าเฉพาะ
สถานการณ์ จริ งที่สอดคล้องและส่ งผลกับ
บังคับ เช่น 877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทาง
ธุ รกิจเกษตร
ธุ รกิ จเกษตร 877-317 การจัดการธุ รกิ จ เกษตร
4.2 เพิ่มรายวิชาที่ เน้นการจัดการธุ รกิ จเกษตร
ระหว่างประเทศ 877-318 การประกอบการทาง
ให้มากขึ้น
ธุ รกิ จเกษตร และยังมีรายวิชาให้เลื อกเพิ่ม เช่ น
877-438 การจัดการวิส าหกิ จชุ ม ชน 877-339
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร 877-435 การจัดการ
การตลาดสมัยใหม่สาหรับธุ รกิจเกษตร
5. วิ ช าทางเศรษฐมิ ติ และวิ ช าเศรษฐศาสตร์ 5. หลัก สู ตรเห็ นด้วยและได้ดาเนิ นการปรั บ ตาม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ควรเป็ น
ข้อเสนอแนะ
วิชาเลือก
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
6. การฝึ กงานหรื อสหกิ จศึ กษาควรมี เครื อข่ า ยทั้ง 6. หลั ก สู ตร เห็ นด้ ว ยและเป็ นนโยบาย ของ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
หรื ออาจปรับรู ปแบบการฝึ กงานเชิ งบูรณาการ
แบบ WIL และทางหลักสู ตรจะเร่ งผลักดันการ
กับศาสตร์ อื่น เช่ น เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงาน สถาน
และหลัก สู ตรควรเพิ่ ม สั ดส่ วนของนัก ศึ ก ษาที่
ประกอบการภาคเอกชน ในการจัด ท าสหกิ จ
เรี ยนแผนสหกิ จศึกษาให้มากขึ้นเป็ นร้ อยละ 50
ศึ ก ษาและเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยน
ของนักศึกษา
แผนสหกิจศึกษาให้มากขึ้นในอนาคต
7. ควรมี การปรั บแผนการศึ กษา และจัดหมวดหมู่ 7. หลักสู ตรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
รายวิชาเพื่อลดความซ้ าซ้อนของเนื้ อหา และเปิ ด
พิ จ ารณาปรั บ ลดจ านวนหน่ ว ยกิ ต ลงจาก 133
โอกาสให้นกั ศึกษาได้เลือกเรี ยนวิช าอื่น ๆ ตาม
หน่ วย-กิ ต เป็ น 124 หน่ วยกิ ต และได้ปรั บเพิ่ม
ความสนใจของนักศึกษา
จานวนหน่ วยกิ ตในหมวดวิช าเลื อกเสรี จาก 6
หน่ วยกิ ต เป็ น 9 หน่ วยกิ ต และจัดโครงสร้ า ง
หลั ก สู ตรและก าหนดราย วิ ช าต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องต่อเนื่องและไม่ซ้ าซ้อนกัน

4. นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน ธ.ก.ส. จ.สงขลา
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
1. ในมุมองของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมหลักสู ตร ควร 1. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ส ามารถท างานรั บ ผิ ด ชอบใน
ดัง กล่ า ว ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ ห ลัก สู ต รได้
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ มีความทุ่มเท ขยัน ก าหนดคุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วไว้เ ป็ น PLO5 และ
สู ้งาน อดทน มีจริ ยธรรม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ PLO6 นั่ น คื อ บัณ ฑิ ต ของหลั ก สู ตรจะต้ อ งมี
โดยเฉพาะการมี จิตส านึ ก ต่ อชุ ม ชนและเข้า ใจ ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและ
บริ บ ทของภาคเกษตร เกษตรกร และชุ ม ชน
สามารถสื่ อสารได้อย่า งเข้า ใจบนพื้ นฐานของ
เกษตร
ข้อมู ล ทั้ง การนาเสนอด้วยวาจา และการเขี ยน
รวมถึ งสามารถเลื อกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้
อย่า งเหมาะสมกับ สถานการณ์ และเป็ นผู ้ที่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจงและการดาเนินการ
2. บัณฑิตควรมีความรู ้ความเข้าใจในห่ วงโซ่คุณค่า 2. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
ของธุ รกิจเกษตร ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า
ดังกล่าว และเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ความเข้าใจ
ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ เกษตรตั้ง แต่ ต้น น้ า
จนถึ ง ปลายน้ า หลั ก สู ตรจึ ง ก าหนดรายวิ ช า
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจดังกล่าว ในหลาย
รายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก เช่น 877-312
การจัดการและกลยุทธ์ทางธุ รกิจเกษตร 877-434
การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทาง
การเกษตร 877-317 การจัด การธุ ร กิ จ เกษตร
ระหว่างประเทศ เป็ นต้น
3. การเรี ยนการสอนควรมีการประยุกต์หลักหรื อ 3. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง กั บ ข้ อ เสนอแนะ
ทฤษฎีให้เข้ากับสถานการณ์ จริ งในปั จจุบนั และ ดัง กล่ า ว ซึ่ งที่ ผ่ า นมาหลัก สู ต รได้ด าเนิ น การ
เน้นการทางานอย่างเข้าใจ
จัดการเรี ยนการสอนเน้นการประยุกต์ใช้และการ
ปฎิบตั ิจริ งอยูแ่ ล้ว และในการปรับปรุ งหลักสู ตร
ครั้งนี้ ได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมรายวิชาที่เน้นการเรี ยน
การสอนให้ มี ก ารเรี ยนทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ใ น
สัดส่ วนที่เหมาะสมมากขึ้น และลดจานวนหน่วย
กิตลง แต่เพิ่มการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ งและใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายมาก
ขึ้ น ทั้ ง Active Learning WIL Case Study
Projected Base Learning การทัศ นศึ ก ษาดู ง าน
และการให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิจากวิทยากรที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ
4. การฝึ กงานของนัก ศึ ก ษาควรไปฝึ กในสถาน 4. หลั ก สู ตร เห็ นด้ ว ยและเป็ นนโยบาย ของ
ประกอบการ ซึ่ งอาจจะเป็ นองค์กรธุ รกิจเกษตร
มหาวิท ยาลัย และหลัก สู ต รที่ ต้องการส่ ง เสริ ม
ขนาดใหญ่ หรื อ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้
การเรี ย นรู ้ แบบ WIL และทางหลัก สู ตรจะเร่ ง
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กการทางานที่เกี่ยวข้อง
ผลัก ดัน การสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
กับการจัดการธุ รกิจเกษตร
หน่ ว ยงาน สถานประกอบการ ภาคเอกชน
โดยเฉพาะองค์ ก รธุ ร กิ จ เกษตรขนาดใหญ่
รวมทั้งกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ในการฝึ กงานและ
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คาชี้แจงและการดาเนินการ
จัดทาสหกิจศึกษาและเพิ่มสัดส่ วนของนักศึกษา
ที่เรี ยนแผนสหกิจศึกษาให้มากขึ้น
5. การท าโครงงานวิ จ ัย ของนัก ศึ ก ษา (Research 5. หลั ก สู ตรเห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ เสนอแนะและได้
Project) ควรเป็ นโจทย์วิจยั ที่เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้น
ดาเนิ นการอยู่แล้ว แต่ ท้ งั นี้ จะนาข้อเสนอแนะ
จริ ง โดยให้นัก ศึ ก ษาเก็ บ ข้อมู ล จริ ง จากสถาน
ของผูท้ รงคุ ณวุฒิไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ซึ่ ง อ า จ เ ป็ น SMEs เ พื่ อ น า
การสอนและการดูแลการทาวิจยั ในรายวิชา 877ผลการวิจยั ไปช่วยแก้ปัญหาได้จริ ง
319 วิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จเกษตรและ
การจัด การ และ 877-498 โครงงานวิ จ ัย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
6. รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ ของภาคใต้ เช่ น 6. หลัก สู ตรได้ดาเนิ นการปรั บตามข้อเสนอแนะ
ประมง ปาล์ ม น้ า มัน ยางพารา ควรมี ก ารพา
ของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยกาหนดให้มีรายวิชาบังคับ
นั ก ศึ ก ษาไปดู ง านจากสถานที่ จ ริ ง เพื่ อ ให้
และวิช าเลื อกที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ นค้า เกษตรและ
นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ธุ รกิ จ เกษตรที่ ส าคั ญ ของภาคใต้ รวมทั้ ง
ผลิ ต สถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าเกษตรได้
เศรษฐกิจประเทศและASEAN เช่น เป็ น877-315
ทั้งระบบตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า ปลายน้ า
เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน 877-411 เศรษฐกิจการยาง
877-436 เศรษฐกิ จการเกษตรไทยและอาเซี ยน
เป็ นต้น และเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้มี
ทั้ง การเรี ยนทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ใ นสั ด ส่ วนที่
เหมาะสมมากขึ้น
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ปรัชญา/
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค์
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ชื่ อปริญญา ภาษาไทย

ชื่อย่อ:

ปรัชญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
Bachelor of Economics
(Agricultural Economics)
B. Econ. (Agricultural Economics)

ผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา สถานการณ์ ก าหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อแก้ปัญหาหรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางการผลิต การแปรรู ป การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้
บริ บทการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซี ยนและโลก สาหรับสิ นค้า
เกษตรและผลิ ตภัณ ฑ์ บนพื้ นฐานของเหตุ และผล ทั้งนี้ เพื่ อตอบสนองต่ อ

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ
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ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
ชื่อย่อ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics
(Agribusiness Economics and Management)
ชื่อย่อ : B. Econ. (Agribusiness Economics
and Management)
หลักสู ตรมุ่งผลิ ตบัณฑิ ตที่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการธุ รกิจเกษตร ในการทาความเข้าใจปั ญหาระดับมหภาคและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาระดับจุลภาค เพื่อแก้ปัญหาหรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
การแปรรู ป การตลาดในประเทศและระหว่างประเทศสาหรั บสิ นค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ของภาคใต้ ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ
อาเซี ยนและโลก สามารถปฏิ บตั ิ งานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการ
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ธุ รกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับ
ท้องถิ่น และในระดับประเทศ นอกจากนั้นยังเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการ สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานเป็ นทีมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ ให้ความสาคัญกับคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนเป็ นผูน้ าในการสร้าง
ความก้าวหน้าให้กบั สังคมโดยรวม และสังคมภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นประตูสู่ภูมิภาค
อาเซี ยนโซนใต้

จัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่ คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อธุ รกิ จเกษตรและพัฒนา
เศรษฐกิ จการเกษตรภาคใต้ ประเทศ และอาเซี ยน นอกจากนี้ ยงั มุ่งเน้นผลิ ต
บัณฑิตที่ มีทกั ษะของพลเมื องในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและดิ จิทลั เทคโนโลยี
มีทกั ษะการทางานเป็ นที ม ให้ความสาคัญกับคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยใช้
กระบวนการจัดกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (Active Learning) ที่หลากหลาย เน้น
การใช้ปัญหาเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงาน
เป็ นฐาน (Project-based Learning) การเรี ยนรู ้ โดยการบริ การสังคม (Service
Learning) กิจกรรมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน การจัดการ
ศึกษาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร
และการจัดการจึงเป็ นการจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)
โดยการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อมุ่งพัฒนาคนให้
เป็ นกาลังหลักของสังคม
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
และชุมชนภาคใต้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ สามารถปฏิ บตั ิ งานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและ
การจัดการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีความรู ้ทฤษฎี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความรู ้
พื้ นฐานด้านการเกษตร ที่ สนองความต้องการกาลังคนของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ภาคสังคม และเอกชน และสามารถสร้างสรรค์งานขึ้นเองได้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์ เกษตร และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาและการจัดการทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
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3) เพื่อผลิตบัณฑิ ตที่ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การ 4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ
จัดการและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความเป็ น 5) เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ต ที่ มีค วามเป็ นผูน้ า ผูต้ าม สามารถทางานเป็ นที ม และ
ผูน้ าและรู ้จกั การทางานเป็ นทีม
สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วย
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชี พ
วาจา และ การเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่าง
มีความเสี ยสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
เหมาะสมกับสถานการณ์
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
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ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต
และความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1. วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่ อนวัตกรรมและสังคมที่ มี ความเป็ นเลิ ศทาง
วิชาการ และเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซี ยน
ภายในปี พ.ศ. 2570
2. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ 1 สร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจยั เป็ นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่ สังคมและเครื อข่ายสากล
พันธกิจ 2 บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชี พ ซื่ อสัตย์ มีวินั ย ใฝ่ ปั ญญา จิตสาธารณะ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู ้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นสังคมฐานความรู ้บนพื้นฐานพหุ วฒั นธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผใู ้ ฝ่ รู ้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู ้ได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ
3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
I-Wise
Integrity (I)
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั
Wisdom (Wi)
ใฝ่ ปัญญา
Social engagement (Se)
จิตสาธารณะ
4. Graduate Attributes (GA)
GA1 ปฏิบตั ิตนอย่างมีวนิ ยั มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
GA2 สามารถทางานเป็ นทีม และปรับตัวเข้ากับความหลากหลายของบริ บทสังคม
GA3 เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เกษตร และ/หรื อนักบริ หารจัดการธุ รกิ จเกษตร ที่ สามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเครื่ องมือที่เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
GA4 วิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จการเกษตร และเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จ
การเกษตรและธุ รกิจเกษตร ในภาคใต้ และอาเซี ยน
GA5 สามารถสื่ อสารได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน

166

5. Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตร และการจัดการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
PLO2 สามารถปฏิบตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและการจัดการธุ รกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า
PLO3 มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและธุ รกิจเกษตร
PLO4 มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ
PLO5 มี ค วามเป็ นผู ้น า ผู ้ต าม สามารถท างานเป็ นที ม และสามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเข้า ใจบน
พื้นฐานของข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้ รู ปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
PLO6 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. Stakeholder Need 1 : ผู้ใช้ บัณฑิต
1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการทางานแขนงต่าง ๆ
2) บัณฑิตมีวนิ ยั เคารพกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
3) บัณฑิตมีความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็ นผูน้ า และมีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
4) ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้น รวบรวม ประมวล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
7. Stakeholder Need 2 : ศิษย์เก่า
1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการทางานแขนงต่าง ๆ
2) มี ค วามซื่ อสั ตย์ท้ งั ต่ อ ตนเองและสั ง คม และมี จิตส านึ ก และตระหนัก ในการปฏิ บ ัติ ที่ ถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมกับบริ บทของสังคม
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น
4) สามารถสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน และเลือกใช้รูปแบบของการสื่ อสารได้อย่าง เหมาะสม
กับสถานการณ์และกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
รายการ

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
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วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย (Vision)
พันธกิจ 1
พันธกิจ 2
พันธกิจ 3
คุณลักษณะของบัณฑิต
- Integrity
- Wisdom
- Social Engagement
- ปฏิบตั ิตนอย่างมีวนิ ยั มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม (GA1)
- สามารถท างานเป็ นที ม และปรั บ ตัวเข้า กับ ความหลากหลายของบริ บ ทสั ง คม
(GA2)
- เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เกษตร และ/หรื อนักบริ หารจัดการธุ รกิ จเกษตร ที่สามารถ
ประยุ ก ต์ใ ช้น วัต กรรมและเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม และทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(GA3)
- วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเกษตร และเสนอแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุ รกิจเกษตรในภาคใต้ และอาเซี ยน (GA4)
- สามารถสื่ อสารได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน (GA5)

PLO1





1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการทางานแขนงต่าง ๆ
2. มีความซื่ อสัตย์ท้ งั ต่อตนเองและสังคม และมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริ บทของสังคม
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น
4. สามารถสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน และเลือกใช้รูปแบบของการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกัน



PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
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รายการ
PLO1
ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholder Need)
Stakeholder Need 1 : ผู้ใช้ บัณฑิต
1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการทางานแขนงต่าง ๆ

2. บัณฑิตมีวนิ ยั เคารพกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
3. บัณ ฑิ ต มี ค วามกล้า แสดงออก ภาวะความเป็ นผู ้น า และมี ค วามสามารถใน
การทางานเป็ นทีม
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น รวบรวม ประมวล แปลความหมายและ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
Stakeholder Need 2 : ศิษย์เก่า
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ภาคผนวก จ
เอกสารเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชา/หมวดวิชา
หมายเหตุ
แผนสหกิจ
แผนสหกิจ
แผนปกติ
แผนปกติ
ศึกษา
ศึกษา
ลด 1 หน่ วยกิต
ก . ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า
31
31
30
30
ปรับรายวิชาเป็ น 7 หมวด
ทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

96

87

85

76

- กลุ่มวิชาแกน

44

44

-

-

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ

37

34

76

73

- กลุ่มวิชาชีพเลือก

15

9

9

3

6
400 ชม.
50 ชม.
350 ชม.
133

6
9
50 ชม.
9
133

9
350 ชม.
350 ชม.
124

9
9
30 ชม.
9
124

ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
- การเรี ยนรู ้วถิ ีชุมชน
- การฝึ กงาน
- เตรี ยมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
รวมหน่ วยกิต

สาระ
แผนปกติและสหกิจศึกษาลด
อย่ างละ 11 หน่ วยกิต

ปรับไปรวมกับกลุ่มวิชา
เฉพาะ(บังคับ)
- หน่วยกิตเพิ่ม
- รวมกลุ่มวิชาแกนกับกลุ่ ม
วิ ช าชี พ บัง คับ และปรั บ
เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า เ ฉ พ า ะ
(บังคับ)
- ปรั บ เป็ นกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะ
(เลือก)
- แผนปกติและสหกิ จศึกษา
ลดอย่างละ 6 หน่วยกิต
เพิม่ 3 หน่ วยกิต
ปรับจานวนชั่วโมง
ยกเลิกรายวิชา
คงเดิม
เพิม่ รายวิชา
คงเดิม
ลด 9 หน่ วยกิต
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รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
31
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
บังคับ

13
10

640-101 สุขภาวะกายและจิต
877-101 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
895-132 ทักษะการสื่ อสาร

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

895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
***-*** พลศึกษา
เลือก
001-101 อาเซียนศึกษา

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

895-103 ความรู ้ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์
และการปกครอง
895-111 มนุษย์กบั สังคม

3(3-0-6)

895-135
895-136
895-202
895-203
895-208
895-212
895-213
895-216
895-301

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

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

3(3-0-6)

สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและ
ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์ (บังคับ)
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่
สันติ (บังคับ)
950-102 ชีวติ ที่ดี
895-001 พลเมืองที่ดี
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
(บังคับ)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ
การรู้ ดจิ ทิ ลั
1) การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน (บังคับเลือก)
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
142-121 โลกแห่งอนาคต
472-115 ฉันต้องรอด
2) การรู้ ดจิ ทิ ลั (บังคับเลือก)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ
ยุคดิจิทลั

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

หมายเหตุ
ลด 1 หน่ วย
กิต และปรับ
รายวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
895-326 ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นภาคใต้ 3(3-0-6) 142-225 ปั จจัยที่ 5
472-113 ดาบสองคม
2. กลุ่มวิชาภาษา
12
บังคับ
6
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง
ตรรกะและตัวเลข
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) 1) การคิดเชิงระบบ (บังคับเลือก)
พื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
พื้นฐาน
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
เลือก
3
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 895-012 การคิดเชิงบวก
890-214 เสริ มทักษะด้านการฟังและพูด 3(2-2-5) 142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 472-114 กบนอกกะลา
890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร
3(3-0-6) 2) การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
(บังคับเลือก)
890-245 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6) 322-100 คานวณศิลป์
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
3(3-0-6) 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
142-129 คิดไปข้างหน้า
รายวิชาภาษาอังกฤษหรื อ
3
ภาษาต่ างประเทศอื่นๆ
472-118 เงินในกระเป๋ า
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
(บังคับเลือก)
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
6
บังคับ
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
สังคม
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3-0-6) 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
สิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป
3(3-0-6) 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
-

หมายเหตุ
หน่ วยกิต
2((2)-0-4
2((2)-0-4
4
2
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2
2((2)-0-4))
2((2)-0-4)
2((2)-0-4
2((2)-0-4
4
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
(บังคับเลือก)
895-020 ขิมไทย
895-021 ร้อง เล่น เต้นรา
895-022 จังหวะจะเพลง
895-023 กีตาร์
895-024 อูคูเลเล่
895-025 ฮาร์โมนิกา
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
895-027 อรรถรสภาษาไทย
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
895-030 ว่ายน้ า
895-031 เทนนิส
895-032 บาสเกตบอล
895-033 กรี ฑา
895-034 ลีลาศ
895-035 เปตอง
895-036 ค่ายพักแรม
895-037 แบดมินตัน
895-038 เทเบิลเทนนิส
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข
รายวิชาทีเ่ หลือใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) วิชาบังคับเลือก
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน
-

หมายเหตุ
หน่ วยกิต
2
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
6
2
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
1((1)-0-2)
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการ
สาราญใจ
890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ จริ ง
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่าน
ทางวัฒนธรรม
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
890-025 ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ
890-026 บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ
890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภค
และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสัมภาษณ์งาน
890-050 แปลสิ กเู กิล
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทัน
สื่ อดิจิทลั
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
การทางาน

หมายเหตุ
หน่ วยกิต
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((1)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((1)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวติ ประจาวัน
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น
891-021 สนทนาภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวัน
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น
891-031 สนทนาภาษามลายูใน
ชีวติ ประจาวัน
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการ
ท่องเที่ยว
891-033 ภาษามลายูกลางสาหรับสัตว
แพทย์
891-034 ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตว
แพทย์
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวติ ประจาวัน
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่
ทางาน
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
895-043 การใช้ภาษาไทย
895-045 ทักษะการสื่ อสาร
895-046 ความคิดและการสื่ อสาร
895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21
895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย
2) วิชาเลือก

หมายเหตุ
หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4
2((2)-0-4
4
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
85

1. กลุ่มวิชาแกน

44

1. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)

322-173 คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1

76

322-103 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

322-104 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป 2

3(3-0-6)

-

-

347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
วิจยั ทางสถิติ

2(1-2-3)

-

-

หมายเหตุ
หน่ วยกิตลด
11 หน่ วยกิต
ปรับวิชา 877
เป็ น Active
Learning
รวมวิชาแกน
กับวิชาชีพ
บังคับ
ปรับชื่ อเป็ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ)
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชาและ
นาเนื้อหาไป
บูรณาการกับ
รายวิชา
877-313
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับ
เศรษฐศาสตร์

460-106 หลักการจัดการธุรกิจ
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
510-111 หลักการกสิ กรรม

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

460-106 หลักการจัดการธุรกิจ
461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
877-111 พืชเศรษฐกิจ

ธุรกิจเกษตร
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
2((2)-0-4) ปรับเนื้อหา
รหัส และ
ชื่อวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
515-111 หลักการเลี้ยงสัตว์
3(3-0-6) 877-112 ปศุสตั ว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) บูรณาการ
515-111และ
530-230
ด้วยกัน
และปรับ
เนื้อหา รหัส
และชื่อวิชา
530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
2(2-0-4)
ยกเลิก
รายวิชา
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบ 2(2-0-4) 874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบ 2(2-0-4) คงเดิม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
877-111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6) 877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3((3)-0-6) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
877-112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6) 877-114 หลักเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6) ปรับรหัส
มหภาค
และชื่อวิชา
877-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6) 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และการ 3((3)-0-6) ปรับรหัส
ประยุกต์
และชื่อวิชา
877-214 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6) 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาค และการ 3((3)-0-6) ปรับรหัส
ประยุกต์
วิชาและ
ชื่อวิชา
877-215 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 877-115 การ วิ เ ค ร าะ ห์ เ ชิ งป ริ มาณ 3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ส าหรั บ เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ
และเนื้อหา
เกษตร และการจัดการ 1
วิชา
877-216 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทาง
3(3-0-6) 877-213 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
เศรษฐศาสตร์เกษตร
สาหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และเนื้อหา
เกษตร และการจัดการ 2
วิชา
877-317 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อ
2(2-0-4)
ยกเลิก
การเกษตร
รายวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
133 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
2. วิชาชีพบังคับ
37

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

3(3-0-6)

877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม

3(3-0-6)

877-323 การตลาดและราคาสิ นค้า
เกษตร
877-324 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร

3(3-0-6)

877-325 เศรษฐศาสตร์ ก ารผลิ ต ทาง
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม
เกษตร

3(3-0-6)

3(2-2-5)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น

-

877-311 การตลาดและราคาสิ นค้า
เกษตร
877-313 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

หมายเหตุ

ปรับเป็ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ)
3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
และเนื้อหา
วิชา
ย้ายไปอยู่
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(เลือก)
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
เป็ น 877-331
การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม
สมัย ใหม่
และ
นวัตกรรม
3((3)-0-6) ปรับ
รหัสวิชา
3((2)-2-5) บรู ณาการ
กับรายวิชา
347-361
การใช้
คอมพิวเตอร์
เพื่อการวิจยั
ทางสถิติ
และปรับชื่อ
รหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับ
รหัสวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
133 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-326 เศรษฐมิติพ้นื ฐาน
3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

877-327 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)

877-328 ธนกิจเกษตร

3(3-0-6)

877-316

877-329 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

3(3-0-6)

877-319

877-430 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและ
อาเซียน

3(3-0-6)

877-431 หลักการวิเคราะห์โครงการ

3(3-0-6)

877-412

877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

1(1-0-3)

877-497

หมายเหตุ

ย้ายไปอยู่
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(เลือก) ปรับ
ชื่อและรหัส
วิชาเป็ น
877-332
เศรษฐมิติ
เบื้องต้น
ย้ายไปอยู่
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(เลือก) ปรับ
รหัสวิชาเป็ น
877-333
การจัดการการเงินในธุรกิจ
3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
เกษตร
และเนื้อหา
วิชา
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3((2)-2-5) ปรับชื่อ รหัส
เกษตรและการจัดการ
หน่วยกิต
และเนื้อหา
วิชา
ย้ายไปอยู่
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(เลือก) ปรับ
รหัสวิชาเป็ น
877-436
หลักการวิเคราะห์โครงการ
3((3)-0-6) ปรับ
รหัสวิชา
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
1((1)-0-3) ปรับชื่อ และ
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
เนื้อหาวิชา

179

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-498 โครงงานวิจยั ทาง
3(0-0-9) 877-498 โครงงานวิจยั ทาง
3((0)-0-9)
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ
877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทาง
3((3)-0-6)
ธุรกิจเกษตร

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
ปรับชื่อ และ
เนื้อหาวิชา

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน
สาขา กลุ่มที่
2 รหัสวิชา
877-349
การจัดการ
ธุรกิจเกษตร
และปรับ
รหัส/ชื่อวิชา
877-314 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทาง 3((3)-0-6) ย้ายมาจาก
ธุรกิจเกษตร
กลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มที่
2 และปรับ
รหัสวิชา
877-315 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
3((3)-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มที่
1 และปรับ
รหัสวิชา
877-317 การจัดการธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6) ย้ายมาจาก
ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มที่
2 และปรับ
รหัสและ
ชื่อวิชา
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-318 การประกอบการทางธุรกิจ
3((2)-2-5) ย้ายมาจาก
เกษตร
กลุม่ วิชาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มที่
2,ปรับรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต
877-411 เศรษฐกิจการยาง
3((3)-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
เลือกใน
สาขากลุ่มที่
1 และปรับ
รหัสวิชา
3. กลุ่มวิชาวิชาชีพ
15
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
9
ลด 6 หน่ วย
กิต ตัดวิชา
ชีพเลือกนอก
สาขาออก
3.1 วิชาชีพเลือกในสาขา (4 กลุ่ม
วิชาชีพ)
กลุ่มที่ 1 เศรษฐศาสตร์ เกษตร
877-341 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6) 877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3((2)-2-5) ปรับรหัส
การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้
วิชา และ
หน่วยกิต
877-342 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยง
3(3-0-6) 877-334 เศรษฐศาสตร์ การเพาะเลี้ยง
3((3)-0-6) ปรับรหัส
สัตว์น้ า
สัตว์น้ า
วิชา
877-343 การตลาดปั จ จัย การผลิ ต ทาง 3(3-0-6) 877-338 การตลาดปั จจัยการผลิตทาง
3((3)-0-6) ปรับ
การเกษตร
การเกษตร
รหัสวิชา
877-444 เศรษฐกิจการยาง
3(3-0-6)
ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับรหัส
วิชาเป็ น
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
133 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-445 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน

3(3-0-6)

877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร
877-447 นโยบายเกษตร

3(3-0-6)

877-448 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเกษตร
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร

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

877-350 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
เกษตร

3(3-0-6)

877-351 ตลาดล่วงหน้า

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

877-431 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร
877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจ
เกษตร
-

หมายเหตุ

877-411
ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับรหัส
วิชาเป็ น
877-315
3((3)-0-6) ปรับ
รหัสวิชา
3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
และเนื้อหา
วิชา
ยกเลิก
รายวิชา

ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
เป็ น 877-312
การจัดการ
และกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
เกษตร
877-339 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
และเนื้อหา
วิชา
877-439 การจัดการความเสี่ ยงด้านราคา 3((3)-0-6) ปรับชื่อ รหัส
สิ นค้าเกษตร
และเนื้อหา
วิชา
-

-
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
3(3-0-6) 877-437 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท าง 3((3)-0-6)
ธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตร
877-453 การประกอบการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
เกษตร

877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับ
สิ นค้าเกษตร

3(3-0-6)

-

877-455 การจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทางการเกษตร
877-456 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางธุรกิจเกษตร

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

877-434 การจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทางการเกษตร
-

877-457 การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

-

877-458 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร

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

-

กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
877-359 เศรษฐศาสตร์นิเวศการเกษตร

3(3-0-6)

-

หมายเหตุ

ปรับ
รหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับรหัส
วิชาเป็ น
877-318
ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับชื่อวิชา
และรหัสวิชา
เป็ น
877-317
3((3)-0-6) ปรับ
รหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ น
กลุ่มวิชา
เฉพาะ
(บังคับ) และ
ปรับรหัส
วิชาเป็ น
877-314
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
-

ยกเลิก
รายวิชา

183

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-360 เศรษฐกิจการประมงและ
3(3-0-6) 877-335 เศรษฐกิจการประมงและ
3((3)-0-6) ปรับ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
รหัสวิชา
877-461 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-462 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ า
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-463 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่ าไม้ 3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-464 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 1-3(x-yยกเลิก
ทรัพยากร
z
รายวิชา
)
กลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
ชุมชน
877-365 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6) 877-438 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3((3)-0-6) ปรับชื่อ และ
วิสาหกิจชุมชน
รหัสวิชา
877-366 เศรษฐศาสตร์แรงงานชนบท
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-368 การเงินชุมชนและสวัสดิการ
3(3-0-6)
ยกเลิก
ชุมชน
รายวิชา
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
3(3-0-6) 877-337 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
3((3)-0-6) ปรับ
ชนบท
ชนบท
รหัสวิชา
877-470 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
ยกเลิก
ชนบทและการวางแผน
รายวิชา
877-471 เศรษฐศาสตร์สถาบัน
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-472 การจัดการการคลังท้องถิน่
3(3-0-6)
ยกเลิก
รายวิชา
877-473 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 1-3(x-yยกเลิก
การพัฒนาชุมชน
z
รายวิชา
)
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
133 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
877-331 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3((3)-0-6)
สมัยใหม่และนวัตกรรม

-

-

877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น

3((3)-0-6)

-

-

877-333 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

3((3)-0-6)

-

-

-

-

-

-

877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
แปรรู ปอาหาร
877-435 การจัดการการตลาดสมัยใหม่ 3((3)-0-6)
สาหรับธุรกิจเกษตร
877-436 เศรษฐกิ จการเกษตรไทยและ 3((3)-0-6)
อาเซียน

-

-

877-xxx หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

3((x)-y-z)

หมายเหตุ
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับรหัส
877-222
การจัดการ
ธุรกิจฟาร์ม /
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ รหัส
877-326
เศรษฐมิติ
พื้นฐาน ,
ปรับรหัส
และชื่อวิชา
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ รหัส
877-327,
ปรับ
รหัสวิชา
เปิ ดรายวิชา
ใหม่
เปิ ดรายวิชา
ใหม่
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ รหัส
877-430
เพิ่มรายวิชา

185

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
133 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขา

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
124 หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
-

460-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

-

-

460-302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
473-202 ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน
474-310 การตลาดเพื่อการส่งออก

3(2-2-5)

-

-

3(3-0-6)

-

-

3(3-0-6)

-

-

477-406 นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ
และการประยุกต์ใช้
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

-

-

6

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

9

50 ชม.

ง. หมวดวิชาฝึ กงาน
-

-

ง. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-281 การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชุมชนเกษตร
877-382 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

350 ชม.

877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
9(0-27-0) 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

350 ชม.

หมายเหตุ
ยกเลิกกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
นอกสาขา
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
ยกเลิก
รายวิชา
เพิม่ 3
หน่ วยกิต
ยกเลิก
รายวิชา
ปรับรหัส
และชื่อวิชา

30 ชม. เพิ่มรายวิชา
9((0)-27-0) ปรับรหัส
และชื่อวิชา
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ภาคผนวก ฉ
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรกับรายวิชาในหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร และการ
จัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต้
2) เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่สามารถปฏิ บตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จเกษตรและการจัดการธุ รกิ จเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและ
ธุ รกิจเกษตร
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจ
บนพื้นฐานของข้อมูล ทั้งการนาเสนอด้วยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
สื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
รายวิชา

1

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5

6







ก. หมวดวิชาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
845-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์



สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ั นติ
950-102 ชีวิตที่ดี
895-001 พลเมืองที่ดี




สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
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1

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5

6

สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ การรู้ ดิจิทลั
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต




820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว



142-121 โลกแห่งอนาคต



472-115 ฉันต้องรอด



345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั





200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ ยุคดิจิทลั
142-225 ปั จจัยที่ 5
472-113 ดาบสองคม







สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล





895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข




895-012 การคิดเชิงบวก
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์





472-114 กบนอกกะลา







322-100 คานวณศิลป์
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
142-129 คิดไปข้างหน้า
472-118 เงินในกระเป๋ า

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ







สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
895-020 ขิมไทย
895-021 ร้อง เล่น เต้นรา
895-022 จังหวะจะเพลง








188

รายวิชา

1

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5

895-023 กีตาร์
895-024 อูคูเลเล่
895-025 ฮาร์โมนิกา
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
895-027 อรรถรสภาษาไทย



895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
895-030 ว่ายน้ า
895-031 เทนนิส











895-032 บาสเกตบอล
895-033 กรี ฑา
895-034 ลีลาศ
895-035 เปตอง
895-036 ค่ายพักแรม
895-037 แบดมินตัน
895-038 เทเบิลเทนนิส
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ



061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย




472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข

รายวิชาทีเ่ หลือในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
890-011 อ่านได้ใกล้ตวั
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสาราญใจ
890-014 ฝึ กสาเนียงผ่านเสี ยงเพลง
890-015 ไวยากรณ์องั กฤษเพื่อการสื่ อสาร
ในชีวติ จริ ง
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ

6
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890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็ นภาษาอังกฤษ
890-023 การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
890-025 ทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภค และ
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน

1

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5



























890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
890-050 แปลสิ กเู กิล





890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น



891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทางาน
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น




891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทางาน
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
891-033 ภาษามลายูกลางสาหรับสัตวแพทย์


















6
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1

891-034 ภาษามลายูถิ่นสาหรับสัตวแพทย์
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทางาน
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น
895-042 ศิลปะการสื่ อสารภาษาไทย
ในศตวรรษที่ 21
895-043 การใช้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5











895-044 ภาษาไทยร่ วมสมัย
895-045 ทักษะการสื่ อสาร
895-046 ความคิดและการสื่ อสาร

6





ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
322-173
460-106
461-101
874-391

คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
หลักการจัดการธุรกิจ
หลักการบัญชีเบื้องต้น
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
877-111 พืชเศรษฐกิจ
877-112 ปศุสตั ว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
877-113 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
877-114 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
877-115 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจัดการ 1
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
877-213 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ
การจัดการ 2
877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
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877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
877-311 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร
877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
877-313 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
877-314 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทาง
ธุรกิจเกษตร
877-315 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน
877-316 การจัดการการเงินในธุรกิจเกษตร
877-317 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร
877-319 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
877-411 เศรษฐกิจการยาง
877-412 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ

1

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5

6



















































































































































2) กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
877-331 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่และ
นวัตกรรม
877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น
877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้
877-337 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท
877-338 การตลาดปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
877-339 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
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877-431 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
แปรรู ปอาหาร
877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร
877-434 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานทางการเกษตร
877-435 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
สาหรับธุรกิจเกษตร
877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน
877-437 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
877-438 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
877-439 การจัดการความเสี่ ยงด้านราคา
สิ นค้าเกษตร
877-4xx หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

1


วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
2
3
4
5


















































6








ค. หมวดวิชาฝึ กงาน
877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและการจัดการ

























ภาคผนวก ช
แบบฟอร์ มแสดงร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของแต่ ละรายวิชาในหลักสู ตรที่สะท้ อน Active Learning
ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

-

-

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

-

-

-

แบบอื่นๆ
ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

193

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2((2)-0-4)

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

1((1)-0-2)

877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์

1((1)-0-2)

80
บทเรี ยน
ออนไลน์
-

-

-

-

-

100

-

- จัดแบบ blended
learning ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์
และใช้สื่อ
เทคโนโลยี
- เรี ยนแบบศึกษา
จากต้นแบบจริ ง
ฝึ กปฏิบตั ิ
20

-

-

50

100

50
100

-

100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

สาระที่ 4 การอยู่เย่ างเท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
4.1 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน
142-121 โลกแห่งอนาคต
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
472-115 ฉันต้องรอด
820-100 รักษ์โลก รักเรา

รวม
ร้ อยละ
100

แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

20
-

70
-

100
100

5

100

-

100
100
100
100
100

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

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

30
50

20
15

-

10
15

20
20

1((1)-0-2)

27

15

-

26

27

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
20
40
50
40

10
30
10
10
40

20
-

20
50
20
10

20
30
20
10

แบบอื่นๆ

- แบบประเมิน
ตนเอง

-
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สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีด่ ี
950-102 ชีวติ ที่ดี
895-001 พลเมืองที่ดี
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

4.2 การรู้ ดจิ ทิ ลั
142-225 ปั จจัยที่ 5
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ ยุคดิจิทลั

แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
45

10
30

20
-

20

20
-

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

30
50

20
10

-

40
20

10
20

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
50
50
50

10
16
10
15
15

20
-

24
20
15
15

20
60
20
20
20

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
20

10
10

20
50

10

20
10

แบบอื่นๆ
ระบุ
การจัดการเรียนรู้
- ดูงานนอก
สถานที่
-

ระบุ
ร้ อยละ
5

รวม
ร้ อยละ
100

100
100

-

100
100

-

-

100
100
100
100
100

-

-

100
100
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345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
472-113 ดาบสองคม
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
5.1 การคิดเชิงระบบ
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
472-114 กบนอกกะลา
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
895-012 การคิดเชิงบวก
5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
142-129 คิดไปข้างหน้า
322-100 คานวณศิลป์

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

แบบอื่นๆ

รวม
ร้ อยละ
100

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
40

10
10

-

20
10

20
40

-

-

100
100

2((2)-0-4)

10

30

-

-

20

40

100

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
50

10
10

20
-

-

20
-

- การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่
กาหนด(Guided
Practice)
1. การเรี ยนรู ้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (ThinkPair-Share)
2. การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
3. การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่

15

100
100

10
15
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472-118 เงินในกระเป๋ า
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

40
50

30
10

-

-

30
10

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ ไทย
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข
895-020 ขิมไทย

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

50
20
50
50
20

10
30
10
10
30

30
-

20
20
20
-

20
20
20
20
20

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
กาหนด(Guided
Practice)
1. การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
2. การนาเสนองาน
ในชั้นเรี ยน
3. การฝึ กทักษะการ
ฟังด้วยตนเอง
1. ปฎิบตั ิจริ ง

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

30

100
100

30

100
100
100
100
100
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890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

1((1)-0-2)

20

30

-

-

20

895-022 จังหวะจะเพลง

1((1)-0-2)

20

30

-

-

20

895-023
895-024
895-025
895-026

กีตาร์
อูคูเลเล่
ฮาร์โมนิกา
ดูหนังดูละครย้อนดูตน

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

10
10
10
20

30
30
30
50

-

10
10
10
-

50
50
50
20

895-027 อรรถรสภาษาไทย
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

10
-

30
20

-

10
10

20
35

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
2. นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
1. ปฎิบตั ิจริ ง
2. นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
1. ปฎิบตั ิจริ ง
2. นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
- นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน
- การฝึ กปฏิบตั ิ
1. การฝึ กปฏิบตั ิ
2. นาเสนอ

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

30

100

30

100

10

100
100
100
100

30
35

100
100

198

895-021 ร้อง เล่น เต้นรา

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
50

50
30
50
50
50
20
30
20
20
20

-

20
10
20
20
20
20
20
20
20
15

20
50
20
20
20
20
40
20
20
15

2((2)-0-4)

30

30

-

-

30

แบบอื่นๆ

รวม
ร้ อยละ
100

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

-

30
30
30
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

10

100

- การฝึ กปฏิบตั ิ
- การฝึ กปฏิบตั ิ
- การฝึ กปฏิบตั ิ
- การนาเสนองาน
ผ่านการสะท้อน
คิด

199

895-030 ว่ายน้ า
895-031 เทนนิส
895-032 บาสเกตบอล
895-033 กรี ฑา
895-034 ลีลาศ
895-035 เปตอง
895-036 ค่ายพักแรม
895-037 แบดมินตัน
895-038 เทเบิลเทนนิส
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 8 รายวิชาเลือก
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

2((2)-0-4)

50

20

-

-

10

890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็ นภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

50

20

-

-

10

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

10

30

-

-

20

รวม
ร้ อยละ
100

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

1. Log
2. อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
1. การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
2. การนาเสนองาน
3. การพูดในหัวข้อ
ที่น่าสนใจ
4. การสะท้อนคิด
1. การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่
กาหนด (Guided
Practice)
2. การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ

20

100

20

100

30

100

10
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890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

แบบอื่นๆ

รวม
ร้ อยละ
100

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ
20

100

-

100

2((2)-0-4)

30

10

15

15

10

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

2((2)-0-4)

50

20

10

-

20

- Pair work/
individual/group
-

890-032 ภาษาอังกฤษสาหรับนักท่องเที่ยว
890-033 ภาษาอังกฤษสาหรับผูบ้ ริ โภคและ
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
50

20
10

-

10
-

10
10

- Field trip
- การฝึ กปฏิบตั ิ

10
30

100
100

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

50
50

25

-

-

20
-

30
25

100
100

890-050 แปลสิ กเู กิล

2((2)-0-4)

50

10

10

-

10

- การฝึ กปฏิบตั ิ
1. การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
2. Role play
3. การนาเสนอผล
การค้นคว้า
1. Group work
2. การนาเสนอบท
แปลในชั้นเรี ยน

20

100

201

890-030 การสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

แบบอื่นๆ
ระบุ
การจัดการเรียนรู้

2((2)-0-4)

25

25

10

-

15

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
หมวดวิชาเฉพาะ

2((2)-0-4)

20

40

-

-

40

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

50
50
50
50

10
10
20
10

30
-

5
20

40
5
30
20

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

30
30
50
50

30
30
20
20

-

20
20
15
15

20
20
15
15

25

100

-

100

-

-

100
100
100
100

-

-

100
100
100
100

1. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
322-173
460-106
461-101
874-391
877-111
877-112
877-113
877-114

คณิ ตศาสตร์หลักมูล 1
หลักการจัดการ
หลักการบัญชี
กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ
ปศุสตั ว์และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา

3. Individual work
1. Group work
2. Video
presentation
-

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
877-311 การตลาดและราคาสิ นค้าเกษตร

แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

แบบอื่นๆ

รวม
ร้ อยละ
100

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

3((3)-0-6)

50

10

-

20

20

-

-

100

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

50
50
50

20
20
10

-

15
15
20

15
15
20

-

-

100
100
100

3((3)-0-6)

30

10

-

30

20

10

100

3((3)-0-6)

50

20

-

15

15

- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
-

3((3)-0-6)

30

10

-

20

30

- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)

10

100
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877-115 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร และการจัดการ 1
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต์
877-213 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 2
877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

3((3)-0-6)

30

10

-

30

30

877-313 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
877-314 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร
877-315 เศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน

3((2)-2-5)

30

10

-

40

20

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

30
30

30
30

-

20
10

20
10

877-316 การจัดการการเงินในธุรกิจเกษตร
877-317 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร

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

30
30
30

10
30
10

10

30
20
20

30
20
15

877-319 วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

3((2)-2-5)

50

5

20

10

15

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
-

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

-

100

-

100

20

100
100

15

100
100
100

-

100
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877-312 การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

3((3)-0-6)

30

30

-

10

10

877-412 หลักการวิเคราะห์โครงการ
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ
877-498 โครงงานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

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

30
30

20
30

20
-

10
20

20
20

3((0)-0-9)

20

10

30

10

10

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

30
50
50

10
10
20

-

30
20
15

30
20
15

3((3)-0-6)

50

20

-

15

15

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)
877-331 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่และนวัตกรรม
877-332 เศรษฐมิติเบื้องต้น
877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
-

20

100

-

100
100

- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)

20

100

-

-

100
100
100

-

-

100
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877-411 เศรษฐกิจการยาง

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

3((3)-0-6)

30

30

-

10

10

877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3((2)-2-5)

30

20

-

15

15

877-337 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท

3((3)-0-6)

30

10

-

10

20

877-338
877-339
877-431
877-432
877-433

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

30
30
50
50
30

20
20
20
20
30

-

25
25
15
15
20

25
25
15
15
20

877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม

การตลาดปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหาร
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
-

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

20

100

20

100

30

100

-

100
100
100
100
100
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ระบุ
ร้ อยละ

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

3((3)-0-6)

30

20

-

20

20

877-435 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
สาหรับธุรกิจเกษตร

3((3)-0-6)

30

20

-

20

20

877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน
877-437 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
877-438 การจัดการวิสาหกิจชุมชน

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

30
30
30

30
10
10

-

20
30
20

20
30
20

877-439 การจัดการความเสี่ ยงด้านราคาสินค้าเกษตร

3((3)-0-6)

30

30

-

15

15

877-xxx หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

3((x)-y-z)

30

20

-

25

25

ระบุ
การจัดการเรียนรู้
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
- WIL
(ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม)
-

ระบุ
ร้ อยละ

รวม
ร้ อยละ
100

10

100

10

100

20

100
100
100

10

100

-

100
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877-434 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร

แบบอื่นๆ

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทฤษฎี และการจัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active Learning)
ร้ อยละของการ
จัดการเรียนรู้
ใช้ สื่อ/วิดโี อสั้นๆ
แบบทฤษฎี ประกอบการจัดการ

รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

หมวดวิชาฝึ กงาน
877-381 การฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

แบบ
โครงงาน

แบบ
ใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

แบบเน้ น
ทักษะ
กระบวน
การคิด

ระบุ
ร้ อยละ

เรียนรู้ การอภิปราย
ค้ นคว้ าในชั้นเรียน

350 ชัว่ โมง

-

-

-

15

30 ชัว่ โมง
9((0)-27-0)

40
5

10
5

30

25
10

แบบอื่นๆ

รวม
ร้ อยละ
100

ระบุ
การจัดการเรียนรู้

ระบุ
ร้ อยละ

15

- WIL
(การฝึ กงานที่เน้น
การเรี ยนรู ้)

70

100

25
10

-

40

100
100

- WIL
(สหกิจศึกษา)
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877-481 เตรี ยมสหกิจศึกษา
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจัดการ

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
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ภาคผนวก ซ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

ภาคผนวก ฌ
สั ญญาจ้ าง (กรณีอาจารย์ชาวต่ างชาติ)
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225

ภาคผนวก ญ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
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