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สารบัญ 
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2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
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4) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5) รูปแบบของหลักสูตร  1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร  2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ  3 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร   
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน  4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้  5 
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  7 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง  8 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา  9 
2) การดำเนินการหลักสูตร  9 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 12 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 27 
5) ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจยั 27 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 29 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 30 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 31 
 อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

   

(1) 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง            หน้า 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร :  25480101109588 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 
(ภาษาอังกฤษ) :  Master of Business Administration Program in Agribusiness Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
  (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Business Administration (Agribusiness Management) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) 
  (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. (Agribusiness Management) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  

ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
   แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 
   แผน ข   36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช ้
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 



2 

 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  
  (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ปีการศึกษา2564 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวทิยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 17(8/2563) 
  เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 417(7/2563) 
  เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสำเร็จการศึกษา 

1) ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือเจ้าของกิจการ 
2) ผู้บรหิาร ผู้จัดการ และพนักงานในหน่วยงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
3) นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภาครฐั รัฐวิสาหกิจ เอกชน และอ่ืน ๆ  
4) อาจารย ์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
 

ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
 

1 - รองศาสตราจารย ์ นางสุธัญญา  ทองรักษ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2538 
2532 
2527 

Ph.D. 
M.Ag.S. 
วท.บ. 

Agricultural Economics 
Natural Resource Management 
เกษตรศาสตร ์

U. of Missouri Columbia, U.S.A. 
U. of Queensland, Australia 
ม.สงขลานครินทร ์

2 - ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสิรริัตน์  
เกียรติปฐมชัย 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2538 
2532 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agricultural Economics 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
เกษตรศาสตร ์

U. of Giessen, Germany 
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

3 - อาจารย ์ นายไชยยะ คงมณ ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2547 
2541 

Ph.D. 
ศ.ม. 
วท.บ. 

Economics Science 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
เทคโนโลยีการยาง 

U. of Montpellier SupAgro, France 
ม.รามคำแหง 
ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้งมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแต่ปี 2560 ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอัตราเร่ง และซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัจจัย
ภายในและนอกประเทศ อาทิ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมืองและสังคม ภาวะสั่นคลอนของขั้วอำนาจโลก การ
เปลี่ยนแปลงฉับพลันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นดิจิทัลในการดำรงชีพ ( IoT) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น รวมทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกที่ตามมาด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก ใน
ปี 2563 ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ความท้าทาย และให้โอกาส ในการพัฒนาประเทศ แต่ก็ยังยากต่อการ
คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ ฉากทัศน์ที่วาดได้ในระยะที่มองเห็นคือ ความเป็นปกติใหม่และชุด
ความคิดใหม่ของทิศทางการพัฒนาที่ต้องการความเท่าทัน มีความยืดหยุ่นและก้าวย่างอย่างมีภูมิคุ้มกันในกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพฒันาประเทศ  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2563) รายงานว่า เศรษฐกิจโลกได้ผ่านยุคการเติบโตเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ตกต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรับมือกับวิกฤตสุขภาพจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ภาครัฐใช้มาตรการต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจหยุดชะงัก กระแสการค้าโลกชะลอตัว และเกิดช็อคทางด้านอุปทานและอุปสงค์ขยายวงกว้าง 
ทั่วโลก ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหดตัวกว่าร้อยละ 6 และหดตั วร้อยละ 1- 5 สำหรับ
ประเทศกำลังพัฒนา ในปี 2562-2563 ชี้ให้เห็นว่า ผลการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถูกตั้งคำถามต่อความยืดหยุ่น
และภูมิคุ้มกันที่ดี  

ก่อนหน้านี้ธนาคารโลก (2561) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจนถึงในปี 2593 ขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 2     
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกขึ้นอยู่กับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ที่มีสัดส่วนกว่าร้ อยละ 50 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก เป็นนัยยะของการย้ายสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างภูมิเศรษฐกิจ
โลกใหม่ ในขณะที่ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 8.5 พันล้านคน ในปี 2573 และเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 
พันล้านคน ในปี 2593 ในช่วงเวลาเดียวกัน สังคมโลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ประกอบกับ
การที่คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร ประกอบกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้การพัฒนาประเทศตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของปัจจัยเชิงซ้อนและปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงในมิติอ่ืน ๆ อาทิ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน กระแสการค้าโลก 
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภูมิการเมืองโลกใหม่ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันที่มีพลวัตต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งอิทธิพล
ของปัจจัยข้างต้นได้มีการทบทวนไว้ค่อนข้างครบถ้วนในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ . 2561 – 2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

เมื่อย้อนพิจารณาผลการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีผลการพัฒนาในทุกด้านดีขึ้นตามลำดับ โดย
ถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่หลุดพ้นจากความยากจน ความ
หลากหลายเชิงนิเวศยังเป็นข้อได้เปรียบแม้ว่ามีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเกษตรยังคงมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาประเทศ และมีความท้าทายในการจัดการอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเชิงธุรกิจ
ตลอดโซ่อุปทานและเพิ่มความสามารถในแข่งขัน 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านวิถีสังคม ค่านิยมหลัก และการเปลี่ย น

โครงสร้างประชากร โดยจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเพียงร้อยละ 0.18 น้อยที่สุดในอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ที่ 12 คาดว่า โครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัยค่อนข้างเร็ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา ที่ชัดเจนคือ ปัญหาขาดแคลน
แรงงานที่รุนแรงเพิ่มขึ้นและปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ตามมา  นอกจากนี้ลักษณะครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง มีรูปแบบ
หลากหลาย และอาศัยในสังคมเมืองมากขึ้น ด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ ในระดับต่ำกว่าอีก
หลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน คนไทยทุกกลุ่มวัยมีปัญหาด้านคุณภาพ ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วน
หนึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลครอบครัว และค่านิยมที่บิดเบี้ยว 
อาทิ วัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ำ มีทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น และพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับ
อิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้ และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายซื้อขาย หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ 
การขยายตัวของสังคมออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีจำนวนมหาศาล นำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมโลก 
และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมรูปแบบใหม่ ละเลยวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตน และการ
สั่นคลอนของค่านิยมเดิม มีปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงมากข้ึน รวมทั้งปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ  

ขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมโลกยังสามารถสร้างโอกาสสำหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ด้วยความตระหนักต่อความสำคัญของการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนไทยที่เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สอดรับ
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีอัตราเร่งและยากต่อการคาดการณ์ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เชิงสถาบัน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลสำคัญที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้อง
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (outcome based education) ทั้งในเชิงโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการเสริมสร้างสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ เพื่อความ  
เท่าทัน เหมาะสม และเพียงพอต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 40 ราย ตัวแทนศิษย์เก่า 82 ราย ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน 22 ราย ตัวแทน
บริษัทธุรกิจเกษตรชั้นนำ 9 ราย และอาจารย์ผู้สอน 5 ราย รวม 158 ราย โดยมีการสัมภาษณ์รายบุคคลในประเด็นสำคัญ
ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ GA (graduate attributes) ในด้านความรู้ (ทางวิชาการและวิชาชีพ) ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรายวิชาที่ควรมี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร (ภาคผนวก  ค.) นอกจากนี้  ได้ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2567 ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นปัจจัย
นำเข้าในการวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLOs (program  
learning  outcomes) ซึ่งผลโดยสังเขปพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้หลักสูตรเน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็น
นักบริหาร นักจัดการธุรกิจเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อบริหารธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งต้องมีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมธุรกิจเกษตร ที่มีการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ตอบโจทย์เศรษฐกิจ
การเกษตร และธุรกิจเกษตรของภาคใต้  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นย่อยการผลิตบัณฑิต ที่มีเป้าประสงค์ บัณฑิตมีสมรรถนะระดับ
สากลสู่การเป็นพลเมืองโลก และระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น ซึ่ง
แนวทางการดำเนินงานเน้นจัดทำแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก (global citizen) ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ การสร้างความหลากหลายของอุดมศึกษา และจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  

หลักสูตรยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ที่มี
เป้าประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
และมีนโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยแนวทางดำเนินการเน้นบูรณาการหลักสูตร งานวิจัย บริการวิชาการ 
และผลิตบัณฑิตที่สามารถวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้  

ดังนั้น หลักสูตรมีความชัดเจนที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก จ-3) 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ /หลักการและเหตุผล และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้

และทักษะรอบด้านสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล มีความเป็นนักบริหาร นักจัดการธุรกิจเกษตรที่สามารถ
บริหารธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ภาคเกษตรยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ โดยประชากรกว่าร้อยละ 47.0 ยังคงประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร กำลังแรงงานกว่า 
ร้อยละ 35 อยู่ในภาคเกษตร (แรงงานทั้งหมด 38.26 ล้านคน) ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มราวร้อยละ 9.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ แต่หากคิดมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเกษตรตลอดโซ่อุปทานและกิจการที่เกี่ยวเนื่องจะมีมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 
ร้อยละ 30.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและการส่งออก ประเทศ
ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้น ๆ ของโลก (เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง น้ำตาล ไก่เนื้อ อาหารทะเล 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น) มีความมั่นคงทางอาหารและความสามารถแข่งขันทางการเกษตรและธุรกิจเกษตรใน
ตลาดโลกยังเป็นศักยภาพที่โดดเด่นและจุดแข็งที่สำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากบริษัทธุรกิจเกษตรของประเทศมี
ชื่อเสียงระดับโลก 

สำหรับภาคใต้มีโครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร ซึ่งกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 44.0 อยู่ในภาคเกษตร โดย
สร้างมูลค่าประมาณร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ยังไม่นับรวมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล ผลไม้ 
เป็นต้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่กำลังเติบโต ความโดดเด่นของการเกษตรและธุรกิจเกษตรภาคใต้  ทำให้ 
ทิศทางการพัฒนาภาคใต้วางเป้าหมายการพัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายและเสริมความเข้มแข็งภาคเกษตร
ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดังระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่า เศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้ สามารถใช้เป็นฐานของการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (bio-circular-green economy, BCG) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งบริบท
เศรษฐกิจโลก การแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ กระแสอาหารปลอดภัยหรืออาหารอินทรีย์  ความมั่นคงด้านอาหาร 
มาตรฐานการผลิตต่าง ๆ การตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเข้าสู่ดิจิทัลของภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรของประเทศทั้งเชิงบวกและ 
เชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ภาคเกษตรต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับผลสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่ต้องการให้มหาบัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรอย่าง
บรูณาการ มีความเป็นนักบริหาร นักจดัการธุรกิจเกษตรที่มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร จึงเห็นความจำเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้และทักษะรอบด้าน สามารถจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และตัดสินใจ  

2) เป็นนักบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อสร้างโอกาสและบริหารธุรกิจ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต้ 

3) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านจัดการธุรกิจเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตโดยยึดถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการเรียนการสอน จากกรณีศึกษา best 
practice แลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ ดูงานใน
สถานประกอบการทั้งในและตา่งประเทศ   

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นใหผู้้เรยีนคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ สืบค้นและสรา้งองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรยีนกับอาจารย์
ผู้สอน 

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  

4. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ เช่น การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตีพิมพผ์ลงานวิชาการ 
การดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

1. ผลการประเมินการเรยีนการสอน 
2. จำนวนกิจกรรมที่ใช้กรณีศึกษา

แลกเปลีย่นกับผู้ประกอบการ และการ
ดูงาน 

3. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ รวมถึง
การดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

5. รายงานการประเมินหลักสูตร 

 

2. การสำเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่

หลักสตูรกำหนด 

1. กำหนดแผนการศึกษาที่ส่งเสรมิใหน้ักศึกษาจบ
ตามแผนได้  

2. การติดตามความก้าวหน้าการเรยีนของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา เพื่อกำกับให้นักศึกษาเรียนจบ
ตามแผนการศึกษาที่กำหนด 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศกึษา
ตามระยะเวลาที่หลักสตูรกำหนด 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์   

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวัน – เวลาราชการ วันเสาร-์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
 ปีการศึกษา 2565-2568 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ ์
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ 
เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย หรือมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ 
เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เลือกทำวิจัย หรือมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผน ข 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทุกสาขา 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ป ี
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่รับเข้ามีความหลากหลายในสาขาวิชา และขาดความรู้พื้นฐานด้านบริหารและจัดการธุรกิจเกษตร ซึ่ง

เป็นรายวิชาที่จำเป็น  
2) นักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาอังกฤษ  
3) นักศึกษาส่วนใหญ่มีภาระในการทำงานประจำ (สำหรับผู้เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) บางรายยังคงมีข้อจำกัดในการ

จัดการเวลาเรียน 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) หลักสูตรกำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีพื้นฐานค่อนข้างน้อย  
2) ให้นักศึกษาสอบผ่าน PSU-TEP หรือเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 

หรือจัดกิจกรรมเสริมด้านภาษาอังกฤษ 
3) จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูลเพื่อเอ้ือผู้เรียนและผู้ร่วมเรียนที่สนใจและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัด

เวลาเรียน 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
ระดับปริญญาโท  

แผน 
การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 
แบบ ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แผน ก 
แบบ ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แผน ข 

ชั้นปทีี่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปทีี่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 ระดับปริญญาโท 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบำรุงการศึกษา  745,200   1,490,400   1,490,400   1,490,400   1,490,400  
ค่าลงทะเบียน  220,800   633,600   633,600   633,600   633,600  
รวมรายรับ  966,000   2,124,000   2,124,000   2,124,000   2,124,000  

 

 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  700,200   711,000   722,040   733,320   743,640  

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   270,000   846,500   846,500   846,500   846,500  

รวม (ก)  970,200   1,557,500   1,568,540   1,579,820   1,590,140  

ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์  5,000   20,000   20,000   20,000   20,000  

รวม (ข)  5,000   20,000   20,000   20,000   20,000  
รวม (ก) + (ข)  975,200   1,577,500   1,588,540   1,599,820   1,610,140  
จำนวนนักศึกษา  40 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อป ี  24,380   19,719   19,857   19,998   20,127  

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น การเรียนรู้ที่ เน้นการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน 
สหกิจศึกษา การทำงานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50 ของรายวิชาในหลักสูตร  
2) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
3) กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 หมวดวิชาปรบัพื้นฐาน  3 หน่วยกิต 

  แผน  ก  แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต  

  แผน  ก  แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต  

  แผน  ข 36 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ 21 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

  - สารนิพนธ ์  3 หน่วยกิต  
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา  

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา 
คือ 

 หน่วยกิต 
878 – 501 เปิดโลกธุรกิจเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

ข. หมวดวิชาบังคับ 

 แผน ก แบบ ก 2  จำนวน  12  หน่วยกิต (เฉพาะที่มี *) 

 แผน ข  จำนวน  21  หน่วยกิต 

 หน่วยกิต 

878 – 511* ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

878 – 513* พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนษุย ์

 (Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

878 – 514* การบัญชีเพื่อการจัดการ  

 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 
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878 – 515 วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตร  

 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ก แบบ ก 2  

ค. หมวดวิชาเลือก 

 แผน ก แบบ ก 2  จำนวน   6  หน่วยกิต 

 แผน ข  จำนวน  12  หน่วยกิต 

   หน่วยกิต 

878 – 512* ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

878 – 521 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจอาเซียน 
 (Module: ASEAN Economy and Agribusiness Experience) 

6((3)-6-12) 

878 – 522 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการธุรกิจเกษตร  

 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร  

 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 524 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 

 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ   

 (International Agribusiness Management)   

3((3)-0-6) 

878 – 526 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 

 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 527 การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 528 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร  

 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 596 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร   

 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : *เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 แผน ก แบบ ก 1 จำนวน  36  หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 จำนวน  18  หน่วยกิต 

 แผน ข  จำนวน    3  หน่วยกิต 
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 หน่วยกิต 
878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

878– 598  วิทยานพินธ ์
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

878 – 599 วิทยานิพนธ ์
 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ

ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้เลข 878 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้  
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับพืน้ฐาน 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคบั 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตรและเศรษฐศาสตร ์
   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และหัวข้อพิเศษทางการจัดการ 

ธุรกิจเกษตร 
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

แผน ก แบบ ก 1 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  

  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
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แผน ก แบบ ก 2 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 
6((3)-6-12) 

878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Organization Behavior and Human Resource Management)
  

3((3)-0-6) 

878 - 598  วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

3(0-9-0) 

 รวม 12(8-10-18) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 598  วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
6(0-18-0) 

 รวม 12(x-y-z) 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 - 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

(Management Accounting) 
3((3)-0-6) 

878 - 598 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 12(3-27-6) 
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แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต  

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 
6((3)-6-12) 

878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

(Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 
6((3)-6-12) 

878 - 515 วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
(Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 12(x-y-z) 
   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 3(x-y-z) 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 - 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

(Management Accounting) 
3((3)-0-6) 

878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 597 สารนิพนธ์   

(Minor Thesis) 
 3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 รวม 12(x-y-z) 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501 เปิดโลกธุรกิจเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

 ธุรกิจเกษตร ความสำคัญ ระบบธุรกิจเกษตร สภาพแวดล้อมของธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
การเกษตร เศรษฐศาสตร์สำหรับนักธุรกิจเกษตร แนวโน้มธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจ และการดูงานธุรกิจเกษตร
ในพื้นที่ภาคใต้  
 Agribusiness; importance; agribusiness system; agribusiness environment, Thai economy and 
agricultural economy; economics for agribusiness entrepreneur; trend of agribusiness; interesting 
agribusiness; agribusiness excursion in Southern Thailand 
 

878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกจิเกษตรในยุคเศรษฐกิจดจิิทัล 

 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

 ธุรกิจเกษตร แนวโน้มและความท้าทายของธุรกิจเกษตร แนวคิดการประกอบการ การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่เหมาะสม ฟังก์ชันการจัดการ การวางแผน การผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุน การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด บัญชีการเงิน กฎหมายธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร 
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่กับธุรกิจเกษตร การ
วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ และกรณีศึกษาธุรกิจเกษตร  
 Agribusiness; trends and challenges of agribusiness; entrepreneurial concepts, business 
opportunities and selection of potential business; business management functions with focus on 
planning, production and production technology, cost analysis, customer-oriented and marketing, 
finance and accounting, business laws, risk analysis, and construction of business plan; essential skills 
for innovative entrepreneur; application of digital technology for agribusiness; organization behavior 
and human resources management; modern management techniques and tools; application of 
sufficiency economy philosophy in business; business ethics; agribusiness cases 
 

878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

 บทบาทของการตลาดในองค์กรธุรกิจเกษตร หน้าที่การตลาด แนวคิดการตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคม ระบบการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์และวางแผน
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจเกษตรในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นโยบายการตลาด กฎหมายและการเมือง การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ซื้อที่เป็นองค์กร/ธุรกิจและผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจัดการการตลาดครอบคลุมการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด การจัดการความ
เสี่ยงในตลาดธุรกิจเกษตร ตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตร จริยธรรมการตลาด กรณีศึกษา 
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 Roles of marketing in agribusiness organization; marketing function; new concepts of 
marketing; creative marketing, digital and social media marketing; marketing system of agricultural 
products and inputs; marketing analysis and plans; analysis of agribusiness marketing environment: 
economic, social, environmental, technology and innovation, marketing policy, legal and political 
aspects; competitor analysis in agribusiness; analysis of behavior of business and consumer buyers; 
market segmentation and targeting; marketing management: value added creation, products 
development, pricing strategy, marketing channels, marketing communications; market risk 
management in agribusiness; agricultural futures market; marketing ethics; case study   

 

878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 (Organization Behavior and Human Resource Management) 

3((3)-0-6) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ และพฤติกรรมองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การในรูปแบบต่าง ๆ 
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผล 
การจ่ายค่าตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจ และการธำรงรักษา กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตร 
 Analysis of organization structure and behavior at individual, group, and organizational 
level; human resources management including recruiting, training and deveopemnt, performance 
appraisal, reward management such as pay and bebefit system, and personnel maintenance; case in 
agribusiness 
 

878 – 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 

 แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวางแผนและควบคุมกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
แนวคิดทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์การลงทุน 
 Managerial accounting concept; use of accounting information for decision making; cost 
analysis; cost - volume - profit analysis; profit planning and control; cost analysis for decision making; 
financial concept; use of financial information for decision making; investment analysis 
 

878 – 515 วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางธุรกิจเกษตร ขั้นตอนการวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภทของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
บริหารงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย และจรรยาบรรณในการวิจัย 
 Types of research; scope of research in agribusiness; research process; preparation of 
research proposal; types of data and data collection; data analysis, quantitative and qualitative 
researches; research management; sources of research fund; research ethics 
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878 – 521 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจอาเซียน  
 (Module: ASEAN Economy and Agribusiness Experience) 

6((3)-6-12) 

 ภาพรวมของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ประชากรและ
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การค้าและการลงทุน เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซียน เศรษฐกิจ
อาเซียนในบริบทโลก เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรหลักของอาเซียน กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรของไทยและอาเซียน 
การวิเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจเกษตรในประเทศอาเซียนและอาเซียน+6 การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตรในประเทศ
ไทยและประเทศอาเซียน  
 Overview of ASEAN; ASEAN Economic Community (AEC): economic infrastructure, 
population and labor, natural resources, technology and innovation, trade and investment; Thai 
economy in ASEAN context; ASEAN economy in global perspective; ASEAN agricultural economy and 
key agribusiness; agribusiness cases in ASEAN; agribusiness opportunity analysis in ASEAN and ASEAN+6; 
agribusiness excursion in Thailand and ASEAN   
 

878 – 522 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการธุรกิจเกษตร 

 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 การประยุกต์ทฤษฎีด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจเกษตร ตั้งแต่การผลิต การ
ดำเนินงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด เทคนิคการพยากรณ์ผลผลิต ราคาและรายได้ทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้วยตัวแบบอ่ืน ๆ  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร 
 Application of statistical theory and quantitative analysis for agribusiness management 
including production, operation, consumer behavior, marketing; forecasting techniques for agriculture 
production, price, and revenue;  decision analysis under certainty and uncertainty; time series data 
analysis in agribusiness; other quantitative analyses; statistical software applications for analyzing in 
agribusiness; examples in agribusiness analysis 
 

878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร  

 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับจุลภาคและ  
มหภาค การวิเคราะห์อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์การผลิตและการตัดสินใจผลิต การวิเคราะห์ตลาด การ
จัดองค์การธุรกิจ เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธุรกิจ และ
จริยธรรมทางธุรกิจเกษตร 
 Concepts and theory of economics relevant to analysis of business environments in micro 
and macro levels; analysis of demand and consumer behavior; production analysis and decision 
making; analysis of the markets; business organization; business strategy economics; macroeconomic 
policy; relationship between government and business; business ethics in agribusiness  
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878 – 524 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 
 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย 
เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลและควบคุม เคร่ืองมือวิเคราะห์
กลยุทธ์ ธรรมาภิบาลองค์กรและจริยธรรมในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจเกษตร 
 Concepts of strategic management; strategic management process; environment and 
strategic factor analysis; strategy formulations; strategy implementation; evaluation and control; 
selected tools for strategy analysis; corporate governances and ethics in strategic management; case 
study in agribusiness 
 

878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  

 (International Agribusiness Management)   

3((3)-0-6) 

 ความสำคัญของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ หน้าที่ของเศรษฐศาสตร์และการจัดการในการดำเนินธุรกิจ
เกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมและสถาบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
นโยบายและกลยุทธ์ องค์กรทางธุรกิจเกษตร การนำเข้า-ส่งออก ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ และ 
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติทางการค้าที่เก่ียวข้อง 
 Importance of international agribusiness; function of economics and management in 
agribusiness operation under international environment including international business institution; 
policy and strategy; agribusiness organization; import-export; procedures in global agribusiness 
operation, relevant rules and regulations of international trade 
 

878 – 526 การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกจิเกษตร 

 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการจัดการทางธุรกิจเกษตร ปัญหา การ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมพิจารณาตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการผลิต 
การจัดเก็บในคลังสินค้า และการขนส่ง การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 Definitions and components of logistics and supply chain in agribusiness management; 
problems; logistics and supply chain management covering raw material procurement, inventory, 
production, warehouse, and transportation management; problem solving in logistics and supply chain 
 

878 – 527 การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 

 ความสำคัญและบทบาทของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาการและ
แนวโน้มของธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการธุรกิจเกษตร หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหารให้
ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์  
หลักการของการปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล หลักการในการบริหารความปลอดภัยของ
อาหารที่ผลิต กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
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 Importance and role of agribusiness and food industry to Thai economy;  development and 
trend of agribusiness and food industry; principles of agribusiness management; principles of food 
industry management covering food chain from raw material, processing, warehouse, transportation, 
and distribution of the products; good manufacturing practice and sanitation; food safety 
management; laws and food standards 
 

878 – 528 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 

 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลักการของการจัดการข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในธุรกิจเกษตร 
ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล เช่น data warehousing, web-enabled data-driven systems, big-data   
ประเด็นการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการจัดการธุรกิจ  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์และการจัดการ จริยธรรมทางข้อมูลและสารสนเทศ กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจเกษตร 
 Concepts of data management; database systems and information; application of database 
in agribusiness; basic knowledge of current or emerging technologies such as data warehousing, web-
enabled data-driven systems, and big-data; data and information management issues relate to 
organization and business management; database systems for strategic decision making and 
management; data and information ethics; case study in agribusiness 
 

878 – 596 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร   

 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หัวข้อเก่ียวกับการจัดการธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 Interesting topics in agribusiness management 
 

878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 การจัดทำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตรตามข้อเสนอโครงการ ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร 
 Conducting research in agribusiness management consistent with research proposal under 
supervision of an advisor and presenting the research report to the committee that appointed by the 
program 

 

878– 598  วิทยานิพนธ์ 

 (Thesis) 

18(0-54-0) 

 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัยตามข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ พร้อม
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยเน้นโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ 
และธุรกิจเกษตรร่วมสมัย จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 Writing research proposal focusing on issues related to agribusiness management, southern 
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Thai agricultural economy development, and contemporary agribusiness; conducting research 
consistent with research proposal; preparing thesis report and manuscript for publication; research 
and publication ethics 
 

878 – 599 วิทยานิพนธ์ 

 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 การวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำ
วิจัยตามข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยเน้นโจทย์วิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการธุรกิจเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ และธุรกิจเกษตรร่วมสมัย จริยธรรมในการทำวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 Research and research process for new knowledge and innovation; preparing research 
proposal focusing on issues related to agribusiness management, southern Thai agricultural economy 
development, and contemporary agribusiness; conducting research consistent with research proposal; 
preparing thesis report and manuscript for publication; research and publication ethics 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร 

ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1  รองศาสตราจารย ์ นางสุธัญญา  ทองรักษ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2538 
2532 

 
2527 

Ph.D. 
M.Ag.S. 

 
วท.บ. 

Agricultural Economics 
Natural Resource 
Management 
เกษตรศาสตร์ 

U. of Missouri Columbia, U.S.A. 
U. of Queensland, Australia 
 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 71 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสิริรัตน์  
เกียรติปฐมชัย 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2538 
2532 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agricultural Economics 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เกษตรศาสตร์ 

U. of Giessen, Germany 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 73 

3  อาจารย ์ นายไชยยะ  คงมณี ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
 

2547 
2541 

Ph.D. 
 

ศ.ม. 
วท.บ. 

Economics Science 
 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีการยาง 

U. of Montpellier SupAgro, 
France 
ม.รามคำแหง 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 75 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ  พรหมม ี ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
 

2543 
2539 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agribusiness 
Management 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Asian Institute of Technology 
 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครนิทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 78 

5  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรอนงค์   
ลองพิชัย 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
 

2547 
2545 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agricultural Systems 
and Engineering 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Asian Institute of Technology 
 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 80 

6  อาจารย ์ Mrs.Ferdoushi Ahmed ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 
 

2545 
2543 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
B.Sc. 

Environment & 
Development  
Home Economics  
Home Economics 

U. of Kebangsaan Malaysia, 
Malaysia 
U. of Dhaka, Bangladesh  
U. of Dhaka, Bangladesh 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 82 
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ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

7  อาจารย ์ นางอริศรา ร่มเย็น   
เณรานนท์ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2562 
 

2557 
 

2547 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Economics 
(International Program)  
International Economics 
and Finance 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Chiang Mai University 
 
U. of Newcastle, United 
Kingdom 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 84 

 
3.2.2 อาจารย์ประจำ  

ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1  อาจารย ์ นางสาวกันยา 
อัครอารีย ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2546 
2542 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 : 45 ช.ม. 
2563 : 45 ช.ม. 
2564 : 90 ช.ม. 
2565 : 90 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 86 

2  อาจารย ์ นางสาวพิชญา  
บุญศรีรัตน์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 
2544 
2541 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Economics 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

U. of Massachusetts, U.S.A. 
ม. เกษตรศาสตร์ 
ม. เกษตรศาสตร์ 

2562 : 0 ช.ม. 
2563 : 0 ช.ม. 
2564 : 20 ช.ม. 
2565 : 20 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 89 

3  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวพรรษมน  
บุษบงษ์ 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2529 
2524 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชีทั่วไป 
การบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

2562 : 0 ช.ม. 
2563 : 0 ช.ม. 
2564 : 45 ช.ม. 
2565 : 45 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 91 
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ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

4  อาจารย ์ นายภูริพรรห ์ 
กาลเนาวกุล 

ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2549 
 
 

2548 
 

2540 

M.B.A. 
 
 

M.A. 
 

บ.ม. 

International 
Entrepreneurship 
 
Global Business 
 
การตลาดระหว่างประเทศ 

Hochschule Bremen U. of 
Applied Sciences, 
Germany 
U. of Westminster,   
United Kingdom 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2562 : 0 ช.ม. 
2563 : 0 ช.ม. 
2564 : 85 ช.ม. 
2565 : 85 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 92 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน  
หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่ม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่ม ี

4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่ม ี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไม่ม ี
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและศึกษารายวิชาร่วมกับการวิจัยโดยมีแผนการศึกษา ที่ทำวิทยานิพนธ์ 

2 แผน และ แผนสารนิพนธ์ 1 แผน ดังนี้ 
1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องเสนอและ

ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ร่วมกับการทำ 

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสนอและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ร่วมกับการทำสารนิพนธ์  
3 หน่วยกิต  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร และเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และ

ตัดสินใจ ในการจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม  
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบ

ความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
3) มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหาธุรกิจเกษตรและพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ 
4) สามารถบริหารจัดการธุรกิจเกษตรภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
5) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
6) สามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
7) มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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5.3 ช่วงเวลา  
แผน ก แบบ ก 1 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่ 1  ถึงภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 2 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่ 1  ถึงภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 2 
แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศกึษาที่ 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต  
แผน ก แบบ ก 1  วิทยานพินธ ์ 36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  วิทยานพินธ ์ 18  หน่วยกิต 
แผน ข   สารนิพนธ ์   3  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
วิทยานิพนธ์ 

1) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) นักศึกษาจัดทำและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างให้แล้วเสร็จ

ภายในภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
3) นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร 

ทุกภาคการศึกษา  
4) นักศึกษาดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
5) นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้สนใจ 
6) นักศึกษาเตรียมต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
สารนิพนธ์ 

1) นักศึกษาค้นหาหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 
2) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยตามความสนใจ และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยการเรียนในรายวิชาวิธี

วิจัยทางธุรกิจเกษตร 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัยให้คำปรึกษาในการหาแหล่งทุนสนับสนุน (โดยคณะมีการจัดสรรเงินทุนจาก

กองทุนวิจัยของคณะ) และกระบวนการทำวิจัย ตั้งแต่การเขียนโครงร่างงานวิจัย การออกแบบเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย 

4) นักศึกษาสอบป้องกันสารนิพนธ์ปากเปล่าต่อกรรมการสอบ รวมถึงผู้สนใจ 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2) ประเมนิผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3) ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์/ต้นฉบับที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
1. มีความรูด้้านการจัดการ 

ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ 
วิจัย และตดัสินใจ   

1.1 ให้ความรู้ด้านการจดัการธุรกจิเกษตรและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง โดยการจดัการเรียนการสอน กิจกรรม
ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน และการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง 

1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน บรรยายจาก
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ใช้กรณีศกึษาในการ
เรียนการสอน และเรยีนรู้จากสถานท่ี
ประกอบการจริง  

1.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คดิ
เชิงระบบ และกระบวนการวิจัย  

1.4 ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมวิชาการตา่ง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะ
การวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และตดัสินใจ 

1.5 ฝึกวิธีการแก้ปัญหาโจทย์งานวิจัย ผ่านรายวิชาวิธี
วิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรูด้้าน
การจัดการ ธุรกิจเกษตร และ
เศรษฐศาสตรเ์พื่อการวางแผน 
วิเคราะห์ วิจยั และตัดสินใจ  
บริหารและจดัการธรุกิจเกษตร
ได้อย่างเหมาะสม 
PLO2 ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการธุรกิจเกษตรให้
ประสบความสำเรจ็ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 
PLO3 ทำวิจัยเพือ่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาคใต ้

2. เป็นนักบริหาร จัดการธรุกิจ
เกษตร ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อสร้างโอกาสและ
บริหารธรุกิจภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้

2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวชิาที่ครอบคลุม
ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่คณุค่า  

2.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บรรยายจาก
ผู้ประกอบการ กรณีศึกษา 
ทางธุรกิจเกษตร และเรียนรู้จากสถานท่ี
ประกอบการจริง  

2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริงและฝึกปฏบิัติการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.4 จัดสัมมนาทางวิชาการและธุรกิจเกษตรโดยเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณม์าให้ความรู้และ
แลกเปลีย่น 

2.5 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
และ Module 

2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นหาโจทย์วิจยัในพ้ืนท่ีภาคใต้
หรือธุรกิจเกษตร สำหรับรายวิชาวทิยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ ์



30 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

3. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงาน
เป็นทีม และสามารถสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม  

3.1 ส่งเสริมให้รายวิชาต่าง ๆ มีกิจกรรมทำงานกลุ่ม
และส่งเสรมิการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนักศึกษา 

3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรายวิชาที่จะสร้างวินัย 
มีความรับผิดชอบผา่นกระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
ส่งเสริมการนำเสนอต่อช้ันเรียน เวทีสัมมนา และ
สาธารณะ  

3.3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
และ Module  

PLO4 มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็น
ทีม และเลือกรูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
 

4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านจัดการธุรกิจเกษตร มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ดำเนินชีวิตโดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

4.1 มีการสอดแทรกจรรยาบรรณในวิชาชีพ หลัก
คุณธรรม จรยิธรรม  
ในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

4.2 มีการสอดแทรกจิตสำนึกของการดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง ในการ
เรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา  

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบขององค์กร
และสังคมโดยยึดถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

 
2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอดุมศึกษา  พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแขง็ 
(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรูด้้านการ
จัดการ ธุรกิจเกษตร และ
เศรษฐศาสตรเ์พื่อการวางแผน 
วิเคราะห์ วิจยั และตัดสินใจ  
บริหารและจดัการธรุกิจเกษตรได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO2 ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบ
ความสำเร็จภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO3 ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ธุรกิจเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรในภาคใต ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแขง็ 
(Active citizen) 

PLO4 มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม 
และเลือกรูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
โดยยดึถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2558 
1) คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและสังคม 

2) ความรู ้
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
3) ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ทำงานของกลุ่ม 
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ

รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และตัดสินใจ 
บริหารและจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

                

PLO2 ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรให้ประสบความสำเร็จภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 

                

PLO3 ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาคใต ้

                

PLO4 มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และเลือกรูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์

                

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบขององค์กรและสังคมโดยยึดถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
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4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การจัดการ ธุรกิจเกษตร และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน 
วิเคราะห์ วิจัย และตัดสนิใจ  
บริหารและจัดการธุรกิจเกษตร
ได้อย่างเหมาะสม  

1. จัดการเรียนการสอนที่เปน็ Active 

learning และ Modules 

2. ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน จาก

ผู้ประกอบการรวมทั้งศึกษาปัญหาจาก

สถานการณ์จริงผ่านการใช้สื่อออนไลน์ 

เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดค้นวิธีการ

แก้ปัญหาจากสาเหตุอย่างเป็นระบบ  

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนและฝกึปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ

การคิดเชิงระบบในระดับบุคคล และ

ผ่านกระบวนการกลุ่ม  

4. จัดการเรียนการสอนที่เนน้ให้มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการ 
เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอ
แผนธุรกิจ โครงการฝึกทำธุรกิจ 

5. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก 

การจัดการอภิปรายกลุ่มรวมถึงการ

บรรยายในชัน้เรียนจะเน้นสง่เสริมให้

นักศึกษามีการวางแผน ฝึกวิเคราะห์ 

และตัดสนิใจอย่างเปน็ระบบ  

1. ประเมินจากการทำงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายใน
ชั้นเรียนและการแลกเปลี่ยนใน
ระหว่างกิจกรรมนั้น ๆ  

2. ประเมินจากการเขียนรายงาน/แผน
ธุรกิจ/โครงการธุรกิจ ทักษะในการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการนำเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น และการตอบ
คำถาม 

3. ประเมินจากกิจกรรมของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษา  

4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะในการวางแผนและแก้ปญัหา 
 

 

PLO2 ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการธุรกิจเกษตรให้
ประสบความสำเร็จภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 

1. จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมการเลือก

เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทัง้การนำเสนอชิ้นงาน

ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยี

และสื่อดิจิทัลในการสรุปประเดน็และ

นำเสนอ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ  

1. ประเมินจากชิ้นงานและผลการ

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

สังเกตพฤติกรรม และประเมิน

คุณภาพของงาน 

2. ประเมินจากความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

e-learning ผา่นระบบ LMS และสื่อ

ออนไลน์อ่ืน ๆ  

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้เลือกและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

PLO3 ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาคใต้ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนคน้ควา้ความรู้ 
แลกเปลี่ยน อภิปราย และคิดวิเคราะห์ 
ผ่านกิจกรรมในชัน้เรียนในรายวชิาตา่ง ๆ  

2. ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนการสอนและทำวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ตามศักยภาพของนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
กำหนดกรอบแนวคิดและวิธีการ
ดำเนินการในการทำกรณีศึกษาและการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ 

1. ประเมินจากการทำงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายใน
ชั้นเรียนและการแลกเปลี่ยนใน
ระหว่างกิจกรรมนั้น ๆ  

2. ประเมินจากโครงรา่งวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ การเขียนงานวชิาการใน
เล่มรายงาน และการสอบป้องกนั
วิทยานพินธ์/สารนิพนธ์  

3. ประเมินจากกิจกรรมของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษา  

PLO4 มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็น
ทีม และเลือกรูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม การทำงานเปน็ทีม 
และภาวะผู้นำในรายวิชาต่าง ๆ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย อาทิ ศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ นำเสนอ
งานในชั้นเรียน  
เป็นต้น รวมทัง้ส่งเสริมการเข้ารว่ม
กิจกรรมที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษากับองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน 

3. การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์มกีารลง
พื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์และตดิต่อ
ประสานงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะ
ภาวะผูน้ำและสื่อสารกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอน รายงาน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน การนำเสนอ และการ
แลกเปลี่ยนในระหวา่งกิจกรรม 
นั้น ๆ  

2. ประเมินผลจากการทำวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ในทุกข้ันตอน   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร
และสังคมโดยยึดถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดการเรียนการสอนที่เนน้การ
สอดแทรก หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
และส่งเสริมการปฏบิัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรและสังคม  

2. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการที่เป็น
ตัวอย่างของการมีความรับผดิชอบทาง
สังคม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาใน
ทุกกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การ
ตรงต่อเวลา การส่งงาน การทุจริต
ในการสอบ งานกลุ่ม เปน็ต้น  

2. ประเมินจากวิทยานิพนธ/์สารนพินธ์ที่
ไม่มีการคัดลอกผลงานและมี
จรรยาบรรณในการทำชิ้นงานตา่ง ๆ  
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

878 – 501 เปิดโลกธุรกิจเกษตร     3((3)-0-6)      
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล  6((3)-6-12)      
878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 6((3)-6-12)      
878 – 513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์  3((3)-0-6)      
878 – 514 การบัญชีเพื่อการจัดการ     3((3)-0-6)      
878 – 515 วิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร     3((3)-0-6)      
878 – 521 ชุดวิชาประสบการณธ์ุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจอาเซียน  6((3)-6-12)      
878 – 522 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการธุรกจิเกษตร  3((3)-0-6)      
878 – 523 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการธุรกจิเกษตร   3((3)-0-6)      
878 – 524 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6)      
878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ   3((3)-0-6)      
878 – 526 การจัดการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6)      
878 – 527 การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   3((3)-0-6)      
878 – 528 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6)      
878 – 596 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6)      
878 – 597 สารนิพนธ์        3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
878 – 598 วิทยานิพนธ์      18(0-54-0)      
878 – 599 วิทยานิพนธ์      36(0-108-0)      



38 

 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององค์กรและ

สังคมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง 
2. มีความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร และเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย 

และตัดสนิใจ ในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจ

เกษตร 
2 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององค์กรและ

สังคมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง 
2. มีภาวะผูน้ำ สามารถทำงานเปน็ทีม และสามารถเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ ์
3. สามารถทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจเกษตรและ

พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้  
4. สามารถบริหารจัดการธุรกิจเกษตรภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยเทียบเคียงผลการเรี ยนของ

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2) ทบทวนเนื้อหา แผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณา

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง 
3) ในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพซึ่งทำหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
1) ประมวลผลจากผลสำรวจความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) ประมวลผลจากการได้งานทำ ประเภทของงานที่ทำ และระยะเวลาหางานรวมทั้งผลสำเร็จทางธุรกิจในกรณี

ผู้ประกอบการ โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา  
3) ความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต  
4) ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง ซึ่งจะมีการสำรวจในทุก ๆ ปี  

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1 

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเปน็
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้และ 

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับใ ห้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรญิญาโท 

4) หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
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2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ  
ที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) 
ดังกล่าว 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 

4) หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
 แผน ข 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2) สำหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได้ 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 

4) หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษาผ่านระบบงานบริการการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ และ
ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  หลักสูตรได้เชิญอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การเรียนการสอน 
งานวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน  
  ทั้งนี้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรจะประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อแนะนำหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดวิชา 
แผนการสอน การประเมินผลในรายวิชาตาง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ด้วยกัน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมและจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร อย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนำเสนอผลงานวิจัยที่จัดขึ้นทั้งในและ/หรือ

นอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1) ส่งเสริมการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
2) การประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับเครือข่ายทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

1) พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตรงกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 
2) หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุงทุก 5 ป ี

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหนา้ที่วางแผน 
การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนการดำเนนิงาน การควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล ปรบัปรุง และพฒันา
หลักสูตร รวมทั้งกำหนดทิศทางบริหารหลักสูตร 
2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหนา้ที่บริหารหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลกัสูตร และติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวชิาทำหนา้ที่
ในการจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ. 3) รายงานผลการ
ดำเนินการรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกำหนดเวลา 
6) มีการประชุมของอาจารยผ์ู้สอนหรือผู้ประสานงาน
รายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1) ใช้ผลประเมินหลักสูตรจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยผ์ู้สอนหรือ 
ผู้ประสานงานรายวชิา 
2) จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี ตามเกณฑ์ AUN-QA 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) ผลประเมินหลักสูตรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ และผู้มีส่วนได้เสีย ผลการสำรวจจะถูกนำมา

ประเมินคุณภาพบัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน คุณภาพบัณฑิต และพัฒนาหลักสูตรโดยการกำกับของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ทำหน้าที่ในการ
บริหาร วางแผน จัดการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

3) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่สอนและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
1) มีการสำรวจการได้งานทำและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิตทุกปี 
2) สำหรับนักศึกษาแผน ก มีผลงานตีพิมพ์ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 บทความ และ

สำหรับนักศึกษาแผน ข มีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

1) กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละแผนการศึกษาของหลักสูตร 
2) การรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน ผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 

3) ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ 
4) ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดำเนินการรายงานตัว และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยหลักสูตรจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา แผนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ
จากคณาจารย์และตัวแทนรุ่นพี่ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
หลักสูตรกำหนดจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันานักศึกษาตลอด 2 ปีที่ศึกษาในหลักสตูร ดังนี้ 

1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกปี 
2) จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจเกษตรทุกปี 
3) จัดอบรมทักษะทางการวิเคราะห์ วิจัย เช่น SPSS และอ่ืน ๆ  
4) จัดกิจกรรมพบปะระหว่างหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อ follow up ติดตามการเรียน และอ่ืน ๆ ทุก

ภาคการศึกษา 
5) จัดบรรยายพิเศษโดยการเชิญ smart farmer ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจเกษตร

มาเป็นวิทยากรบรรยายทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
6) จัดอบรมเทคนิคการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีละ 2 ครั้ง 
7) จัดศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตร ในรายวิชา และการดูงานประจำปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
1) หลักสูตรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/อบรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม และนำผลการประเมินไปปรับใช้สำหรับ

การจัดกิจกรรมในรอบถัดไป 
2) การจัดกิจกรรม follow up ทุกภาคการศึกษา เป็นการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงจากนักศึกษาเพื่อลด

ปัญหาการร้องเรียน และทำให้หลักสูตรมีความใกล้ชิดกับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
3) หลักสูตรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนและการทำ

วิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทราบถึงการคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการตกออกโดยนำผลสรุป
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการต่อไป 

4) มีการสำรวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับมาแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การดำเนินงานของหลักสูตรทุกปี โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 
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4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์ 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรจะอาศัยอาจารย์จ ากสาขาวิชา และคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย 
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  สำหรับการสรรหาและคัดเลือก การ
ประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดรับกับการพัฒนางานของหลักสูตรและ
สาขาฯ 

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อาทิ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และจำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ รวมทั้งภาระงานของอาจารย์ 4 ด้าน คือ 
การสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเป็น
ที่ยอมรับ มีรายงานผลการทำวิจัยทั้งตีพิมพ์และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่อเนื่องทุกปี  

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย์ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมมือกับสาขาวิชาและคณะเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนอัตรากำลัง และ
แผนการใช้กำลังอาจารย์ของหลักสูตร โดยมีการติดตามและประเมินผลอัตรากำลังคงอยู่ เพื่อวางแผนในการจัดสรร
อัตรากำลังในแต่ละปี   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการของหลักสูตรทุกปี โดยเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0  
   
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดำเนินการทุก 5 ปี ตามรอบของการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเริ่มจากศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในสากลโลก การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม คือ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน 
อาจารย์ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอและมีนัยยะสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รายวิชา และสาระของรายวิชาอย่างมีความสอดคล้องกัน  ซึ่ งการดำเนินงานทั้งหมด
ผ่านกลไกของคณะทำงาน และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แล้วดำเนินตามขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) หลักสูตรได้กำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์งานวิจัย สำหรับรายวิชาหรือหัวข้อที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือมีความเฉพาะทาง หลักสูตรกำหนดให้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและนอกสถาบัน โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะฯ 

2) หลักสูตรกำกับกระบวนการเรียนการสอนผ่านการประชุมอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 ตาม
กรอบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งการจัดทำ มคอ.5 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  

3) หลักสูตรได้กำหนดระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตาม
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ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์งานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิจัยของนักศึกษาแต่ละราย และมี
ระบบการช่วยเหลือกำกับติดตามผ่านการ Follow up และการประชุมอาจารย์ผู้สอน และประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

4) นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการเรียนได้ที่งานบริการการศึกษาของคณะ และแนวปฏิบัติเร่ือง
การทบทวนเกรดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
ผลการสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในคาบเรียนสุดท้ายของทุกรายวิชา 

2) ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บไซต์ทุกรายวิชา 
3) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4) หลักสูตรได้นำผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
1) มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้ นฐาน อาคารสถานที่ บริการห้องสมุด ศูนย์

คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2) หลักสูตรใช้เงินรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยและคณะ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านหนังสือ ตำรา และสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร ตัวอย่างเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษา เช่น หนังสือและตำราภาษาไทย หนังสือและตำรา
ภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ  Electronic Book Electronic Journal 
และสื่อโสตทัศน์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  หลักสูตรประสานงานกับคณะและสำนักทรัพยากรการเรียนรูคุ้ณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อหนังสือ
และตำราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการสำรวจความ
ต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ
ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 
  ในส่วนของคณะและหลักสูตรจะมีห้องอ่านหนังสือ เพื่อบริการหนังสือ ตำราหรือวารสารเฉพาะทางให้กับ
นักศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์ มีความพร้อมด้านทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญที่เอ้ือต่อการเรียนรูไ้ด้เป็น
อย่างดี ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผลการดำเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

  ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนตามแผนการสอนของหลักสูตรและในรายวิชาเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล ได้ให้
ความสำคัญกับแผนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษาได้ผ่านการพิจารณา
ร่วมกับระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจาย์ผู้สอนทุกท่านก่อนเปิดภาคการศึกษา ในการประเมินกลยุทธ์ 
การสอนพิจารณาจากกิจกรรมในชั้นเรียนต่าง ๆ เนื้อหา การทดสอบ การสอบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน สื่อ
การสอน และรูปแบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษารวมทั้งแนวทางการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อาทิ  
การตอบคำถาม อภิปราย การตรงต่อเวลา การแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใส่ใจในการทำชิ้นงานให้บรรลุผลสำเร็จ  
เป็นต้น  ผลการรวบรวมข้อมูลข้างต้นจะสามารถประเมินได้ว่า กลยุทธ์ที่เลือกใช้จะสามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes – CLOs) หรือไม่ และควรปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร  ด้วยการ
เสริมแรงจากผลการแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ และหลักสูตร  สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์/  
สารนิพนธ์เน้นการติดตามอย่างต่อเนื่องในความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาแต่ละราย และให้อาจาย์ที่ปรึกษากระตุ้น 
สร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่จัดโดยหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 หลักสูตรได้กำหนดแนวทางการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยพิจารณาจากระบบ
การประเมินอาจารย์ผู้สอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ผลการ follow up นักศึกษาทุกชั้นปี และการแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ
อาจารย์แต่ละท่านในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนและปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่องในภาคถัดไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  หลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงานและผลดำเนินงานของหลักสูตรในภาพรวมทุกปีการศึกษา 
โดยการสัมภาษณ์และสำรวจได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษามหาบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะทำการประเมินในทุกภาค
การศึกษาและรายปีการศึกษา นอกจากนี้ ในทุกรอบของการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี มีการสำรวจความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้มหาบัณฑิต หน่วยงานต่าง ๆ อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  และ
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ในทุก ๆ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 
3) มีการจัดทำรายงานการประเมินผลหลกัสูตรทุกปี 
4) มีการจัดประชุม สัมมนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  

ทุกปีเพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
5) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 


