
                    เอกสาร 1-2 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  124  หน่วยกิต 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน   30 หน่วยกติ 
   สาระที ่1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต 
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    (2) 
 877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    (1) 
 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์   (1) 
 

   สาระที ่2  ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
   บงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต 
 950-102  ชีวติท่ีดี  (3) 
 895-001  พลเมืองท่ีดี  (2) 
   

   สาระที ่3  การเป็นผู้ประกอบการ 
   บงัคบั จ านวน 1 หน่วยกิต 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  (1) 
 

    สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และ การรู้ดจิทิลั 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
  4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 315-201  ชีวติแห่งอนาคต      (2) 
 820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา    (2) 
 200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว   (2) 
 142-121  โลกแห่งอนาคต* (2)  
 472-115  ฉนัตอ้งรอด* (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  4.2 การรู้ดิจิทลั   บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั     (2) 
 200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั     (2)  
 142-225  ปัจจยัท่ี 5*      (2) 

 472-113  ดาบสองคม*   (2)
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

 สาระที ่5  การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
  5.1 การคิดเชิงระบบ บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  (2) 
 895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข  (2) 
 895-012  การคิดเชิงบวก  (2) 
 142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  (2)
 472-114  กบนอกกะลา *  (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
  5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
   บงัคบัจ านวน 2 หน่วยกิต  
   ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
 322-100  ค านวณศิลป์    (2) 
 895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   (2) 
 142-129  คิดไปขา้งหนา้*  (2) 
 472-118  เงินในกระเป๋า*   (2) 
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

 สาระที ่6  ภาษาและการส่ือสาร 
   บงัคบั จ านวน 4 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ  (2) 
 890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (2)  
 890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ (2) 
 890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั (2) 
 890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ (2) 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและ
 การส่ือสาร พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจัดการ 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจัดการ)     
ภาษาองักฤษ   B.Econ. ( Agribusiness Economics and Management ) 



 สาระที ่7  สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
   บงัคบั จ านวน 2 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
 895-020  ขิมไทย (1) 
 895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า (1)
 895-022  จงัหวะจะเพลง (1)  
 895-023  กีตาร์  (1) 
 895-024  อูคูเลเล่  (1) 
 895-025  ฮาร์โมนิกา  (1) 
 895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน (1) 
 895-027  อรรถรสภาษาไทย (1) 
 895-028  การวาดเสน้สร้างสรรค ์ (1) 
 895-030  วา่ยน ้ า (1) 
 895-031  เทนนิส (1) 
 895-032  บาสเกตบอล  (1) 
 895-033  กรีฑา  (1) 
 895-034  ลีลาศ (1) 
 895-035  เปตอง (1) 
 895-036  ค่ายพกัแรม  (1) 
 895-037  แบดมินตนั  (1) 
 895-038  เทเบิลเทนนิส (1) 
 895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (1) 
 340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ (1) 
 061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย   (1) 
 472-116  ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน* (1) 
 472-117  สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (1) 
 142-234  โลกสวย* (1) 
 142-135  พบัเพียบเรียบร้อย* (1) 
 142-136  ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* (1) 
 142-137  ใครๆ ก็วาดได*้ (1) 
 142-138  มนตรั์กเสียงดนตรี* (1) 
 142-139  ท่องโลกศิลปะ* (1) 
 142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า* (1)  
  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 

 วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน   7 หน่วยกติ
 1. บงัคบั จ านวน 2 หน่วยกิต   
  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจาก รายวชิาภาษาองักฤษ หรือ 
รายวชิาภาษาต่างประเทศ  ใหเ้ลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปน้ี 
 890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ (2)
 890-011 อ่านไดใ้กลต้วั (2)  
 890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน (2)  
 890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ (2)  
 890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง (2)  
 890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง (2) 
 890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ (2)  
 890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ (2)  
 890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ (2) 
   เป็นภาษาองักฤษ   
 890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม (2) 
 890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ (2)  
 890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ (2)  
 890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ (2) 
 890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (2) 
 890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   (2)  
 890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว (2) 
 890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและ (2) 
   ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
 890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  (2) 
 890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสมัภาษณ์งาน (2) 
 890-050  แปลสิกเูกิล  (2) 
 890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา (2) 
 890-061  ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (2) 
 890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   (2) 
 890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  (2)         
 891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   (2) 
 891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั  (2) 
 891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  (2) 
 891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้ (2) 
 891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั (2) 
 891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  (2) 
 891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้  (2) 
 891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั  (2)  



 891-032  สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว  (2)  
 891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์ (2) 
 891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์ (2) 
 891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  (2) 
 891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั (2) 
 891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน (2) 
 891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้  (2) 

 2. วชิาเลือก จ านวน 4 หน่วยกิต  
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มสาระท่ีก าหนด 
หรือ จากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีเปิดสอนใน
คณะ/วิทยาเขตต่างๆ   ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ซ่ึงผ่ านความ เ ห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
    

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 85 หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะ จ านวน 76 หน่วยกิต  
  (แผนการศึกษาปกติ) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1                        (3) 
 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ (3) 
 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้  (3) 
 874-391    กฎหมายควบคุมการประกอบ  (2) 
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 877-111 พืชเศรษฐกิจ  (2)  
 877-112 ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ (2) 
 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  (3)  
 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  (3)  
 877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ (3)   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1      
 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ (3)   
 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์  (2) 
 877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ (3)   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 
 877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ (3)
 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ (3)
  อุตสาหกรรมเกษตร 
 877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร (3) 
 877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร (3) 

 877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ (3)
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร (3) 
 877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั (3) 
 877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร (3) 
 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ (3) 
 877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร (3) 
 877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ (3) 
  การจดัการ 
 877-411 เศรษฐกิจการยาง (3) 
 877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ (3) 
 877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ (1) 
  การจดัการ 
 877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (3) 
  และการจดัการ 
 
 2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ จ านวน 73 หน่วยกิต  
  (แผนการสหกิจศึกษา) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1                        (3) 
 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ (3) 
 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้  (3) 
 874-391    กฎหมายควบคุมการประกอบ  (2) 
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 877-111 พืชเศรษฐกิจ  (2)  
 877-112 ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ (2) 
 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  (3)  
 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  (3)  
 877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ (3)   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1      
 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ (3)   
 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์  (2) 
 877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ (3)   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 
 877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้ (3)
 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ (3)
  อุตสาหกรรมเกษตร 
 877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร (3) 
 877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร (3) 



 877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ (3)
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร (3) 
 877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั (3) 
 877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร (3) 
 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ (3) 
 877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร (3) 
 877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ (3) 
  การจดัการ 
 877-411 เศรษฐกิจการยาง (3) 
 877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ (3) 
 877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ (1) 
  การจดัการ 
  
 2.3 กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)     9  หน่วยกติ 
  (แผนการศึกษาปกติ) 
 
 2.4 กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)     3  หน่วยกติ 
  (แผนสหกิจศึกษา) 
 877-331 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และนวตักรรม (3) 
 877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ (3) 
 877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ (3) 
  ส่ิงแวดลอ้ม  
 877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า (3) 
 877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม (3) 
 877-326  เศรษฐมิติพ้ืนฐาน (3) 
 877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้  (3)  
 877-337 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท  (3) 
 877-338 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (3) 
 877-339 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร (3) 
 877-431 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร  (3) 
 877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  (3) 
 877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร  (3) 
 877-434 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (3) 
  ทางการเกษตร 
 877-435 การจดัการการตลาดสมยัใหม่ส าหรับ (3) 
  ธุรกิจเกษตร 
 877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน (3) 

 877-437 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร (3) 
 877-438 การจดัการวสิาหกิจชุมชน (3) 
 877-439 การจดัการความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร (3) 
 877-xxx หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (3) 
  และการจดัการ 
 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี     9   หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสาขาเปิดสอน และ/
หรือรายวิชาท่ีนักศึกษาสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 
4. หมวดวชิาฝึกงาน  350  ช่ัวโมง 
 877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
  และการจดัการ    350  ชัว่โมง 
 
5. สหกจิศึกษา 
 877-481    เตรียมสหกิจศึกษา  30  ชัว่โมง 
 877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (9) 
  และการจดัการ    
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีส่าขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรเปิดบริการสอนให้ต่าง ๆ 
ในมหาวทิยาลยัเลือกเรียน    
 879-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้  (3) 
 879-231 ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
 879-312 การตลาดสินคา้เกษตร (3) 
 879-313 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ (3 
 879-321 ธุรกิจเกษตรและการจดัการ (3) 
 879-414 เศรษฐกิจเกษตรไทยและอาเซียน (3) 
 879-415 เศรษฐกิจพืชอุตสาหกรรม (3) 
 879-416 เศรษฐกิจปศุสตัว ์ (3) 
 879-417 เศรษฐกิจการประมง (3) 
 879-418 การเงินภาคเกษตร (3) 
 879-422 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร (3) 
 879-423 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการเกษตร (3) 
 879-424 การประกอบการในธุรกิจเกษตร (3) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร 1-3 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

  1)  แผนการศึกษาแบบปกต ิ
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2  877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3  877-112 ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ 2 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1  877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2  877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1 
3 

877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3  
950-102 ชีวติท่ีดี 3  895-001 พลเมืองท่ีดี 2 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2  890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2 

 รวม 16  xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1 
    xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1 
    xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2 
     รวม 17 

 
หมายเหตุ:   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  

กลุ่มที ่
ระดบัคะแนน  

O-Net 
แผนการลงทะเบียน 

ประเภทการ
ลงทะเบียน 

1 0-30 ก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course  
ท่ีจัดโดยคณะศิลปศาสตร์* หรือ คณะต้นสังกัดของ
นกัศึกษาด าเนินการเอง และจะตอ้ง ลงทะเบียน 

 

  วชิาท่ี 1 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ Audit 
  วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
2 31-50 วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
3 51-70 วชิาท่ี 1 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
  วชิาท่ี 2 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
4 71 ข้ึนไป วชิาท่ี 1 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
  วชิาท่ี 2 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ Credit 

 

 

 

 

 

 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1  460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ 3  461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3  877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2  877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2  
3 

xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2  
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2  877-215 

 
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2  
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2  xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2 

    xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 
 รวม 16-17   รวม 19-20 

 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3  874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

2 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3  
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
3  877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3 

 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3 
877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3  877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3  877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ 
3 

    xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 
 รวม 15   รวม 17 
    877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 350 ชัว่โมง 

และการจดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

877-411 เศรษฐกิจการยาง 3  877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 

3 
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3  
877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ 
1  xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3 

 xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3     
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3     

 รวม 13   รวม 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2)  แผนการศึกษา (สหกจิศึกษา) 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2  877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1 
322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3  877-112 ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ 2 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1  877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2  877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1 
3 

877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3  
950-102 ชีวติท่ีดี 3  895-001 พลเมืองท่ีดี 2 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2  890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2 

 รวม 16  xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1 
    xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1 
    xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2 
     รวม 17 

 
หมายเหตุ:   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน  

กลุ่มที ่
ระดบัคะแนน  

O-Net 
แผนการลงทะเบียน 

ประเภทการ
ลงทะเบียน 

1 0-30 ก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course  
ท่ีจัดโดยคณะศิลปศาสตร์* หรือ คณะต้นสังกัดของ
นกัศึกษาด าเนินการเอง และจะตอ้ง ลงทะเบียน 

 

  วชิาท่ี 1 890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ Audit 
  วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
2 31-50 วชิาท่ี 2 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั Credit 
  วชิาท่ี 3 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
3 51-70 วชิาท่ี 1 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ Credit 
  วชิาท่ี 2 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
4 71 ข้ึนไป วชิาท่ี 1 890-004 ภาษาองักฤษดิจิทลั Credit 
  วชิาท่ี 2 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ Credit 

 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1  460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์ 3  461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3  877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2  877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2  
3 

xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2  
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2  877-215 

 
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2  
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2  xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2 

    xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 
 รวม 16-17   รวม 19-20 

 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3  874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 
2 

877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3  
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
3  877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3 

 877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3 
877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3  877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ ามนั 3  877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ 
3 

    xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 
 รวม 15   รวม 17 

 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3  877-482  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

และการจดัการ 
9 

877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3    
877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ

การจดัการ 
1     

877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง     
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3     
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3     

 รวม 13   รวม 9 

 


