รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม( พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข2อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย(อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย(อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
Master of Science (Agribusiness)
M.Sc. (Agribusiness)

3. วิชาเอก
ไม7มี
4. จํานวนหน(วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2 ไม7น=อยกว7า
แผน ข ไม7น=อยกว7า

39 หน7วยกิต
39 หน7วยกิต
39 หน7วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปC
5.2 ภาษาที่ใช2
ภาษาไทย
5.3 การรับเข2าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต7างชาติที่ใช=ภาษาไทยได=เปIนอย7างดี
5.4 ความร(วมมือกับสถาบันอื่น เปIนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให2ปริญญาแก(ผู2สําเร็จการศึกษา ให=ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม7 พ.ศ. 2558 เริม่ เปMดสอนภาคการศึกษาต=น ปCการศึกษา 2558
คณะกรรมการวิชาการให=ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร2อมในการเผยแพร(หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปCการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผู=ประกอบการด=านการผลิต การตลาด การขนส7ง การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องกับธุรกิจการเกษตร
(2) พนักงานหรือผู=บริหารในธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข=องกับธุรกิจการเกษตร หรือธุรกิจเอกชนที่เปIน
หน7วยงานสนับสนุนงานด=านธุรกิจการเกษตร
(3) เจ=าหน=าที่ของภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข=องกับธุรกิจการเกษตร
(4) นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือองคYกรต7าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน(งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู2รับผิดชอบหลักสูตร
(1) อาจารยY ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
เลขประจําตัวประชาชน 3909800569835
คุณวุฒิ D.B.A. (Marketing) Southern Cross University, Australia (2000)
M.B.A. (General Management) Central Queensland University, Australia
(1996)
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2529)
(2) ผู=ช7วยศาสตราจารยY ดร.วิโรจนY เจษฎาลักษณY
เลขประจําตัวประชาชน 4740300005543
คุณวุฒิ ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
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(3) อาจารยY ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน 3669900196260
คุณวุฒิ ปร.ด.(เศรษฐศาสตรY) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรY (2555)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรYเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2542)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรYเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2538)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรYและเทคโนโลยีการเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
11. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการที่ประเทศไทยได=มีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ
ตั้งแต7ปC พ.ศ. 2504 จนถึงปmจจุบัน ส7งผลทําให=ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเปIนภาคการ
ผลิตที่มีบทบาทสูง ขณะที่ภาคการเกษตรเปIนแหล7งสร=างรายได=หลักของประชาชนส7วนใหญ7ในประเทศ และเปIน
ฐานในการสร=างมูลค7าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภาคการเกษตรได=เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยัง
ชีพไปสู7การเกษตรเชิงพาณิชยY โดยการผลิตทางการเกษตรมุ7งตอบสนองความต=องการของตลาดหรือผู=บริโภค
ควบคู7ไปกับการใช=วิทยาการหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการจัดการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปIนสําคัญ ส7งผลให=การผลิตทางการเกษตรทั้งที่เปIนอาหารและไม7ใช7อาหาร
ขยายตัวอย7างรวดเร็ว ตลอดจนมีการค=นคว=าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑYทางการเกษตรใหม7ๆ อย7างต7อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต=องการทั้ง ภายในประเทศและการส7งออก โดยเฉพาะการผลิ ตสินค=า เกษตรและผลิตภัณฑY
ทางการเกษตรเพื่อการส7งออกได=ทวีความสําคัญมากขึ้นเปIนลําดั บ นอกจากนี้การรวมกลุ7มในภูมิภาคเอเชี ย
ภายใต=กรอบการค=าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุoน และอินเดียและการเปIนประชาคมอาเซียนในปC 2558 รวมทั้ง
กรอบความร7 ว มมื อ อื่ นๆ อาทิ กรอบความร7 วมมื อ เอเชี ย -แปซิ ฟM ค จะส7 ง ผลทํ า ให= ก ารค= า สิ นค= า เกษตรและ
ผลิ ตภั ณฑYร ะหว7 า งประเทศของไทยจะต=อ งเผชิ ญการแข7ง ขั นเพิ่มขึ้ น ดั ง นั้นเพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข7งขัน ภายใต=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมที่จํากัด ให=สามารถดํารงความเปIนประเทศผู=ผลิตอาหารเลี้ยง
ประชาคมโลก การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรของไทยตั้งแต7การผลิตปmจจัยการผลิต การผลิต
การแปรรูป และการตลาดสินค= าเกษตรในสถานการณYการแข7งขั น ปรับตั ว และเปลี่ยนแปลงไปในวิถีท างที่
ซับซ=อนขึ้นจึงมีความจําเปIนอย7างยิ่ง
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11.2 สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยจะเปIนสังคมผู=สูงอายุอย7างสมบูรณYในปC 2568 ขณะที่สัดส7วนประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลงอย7างต7อเนื่องในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต7อความต=องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต การแข7งขันเพื่อแย7งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ
ในขณะเดี ยวกั นได= มี กระแสการพั ฒ นาชนบทที่ เน= นคนในชุ ม ชนเปI นศู นยY ก ลาง การใช= องคY
ความรู= ภูมิปmญญาท=องถิ่น เพื่อการพัฒนาสังคมชนบทที่ยั่งยืน นอกจากนี้ได=มีการส7งเสริมและพัฒนาระบบความ
ร7วมมือกันทํากิจกรรม ได=แก7 การรวมกลุ7มเกษตรกร สหกรณY และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให=สามารถพึ่งตนเองได=
และเพื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารจั ดการ และเปI นที่พึ่ ง ของสมาชิ ก ตลอดจน
สนั บสนุนการเชื่ อมความสั มพันธYร ะหว7 างสถาบันเกษตรกร และองคY กรเอกชน เพื่อเปIนการขยายเครื อข7 า ย
การตลาดและข=อมูลข7าวสารทางเทคโนโลยี
สถานการณYหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
นั้นได=คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด=านสังคม โดยมุ7งเน=นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร=างสรรคY มี
ความสามารถในการค=นคว=าและสร=างงานวิจัยเพื่อประยุกตYใช=ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร เข=าใจบทบาทและ
หน=าที่ของตนเองในสังคม มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม เคารพสิทธิและรับฟmงความคิดเห็นของผู=อื่น
มีค วามสามารถในการเปI นผู= นํา และผู= ตามที่ ดี และสามารถปรั บ ตัวให= เ ข= า กั บสถานการณY ที่ เปลี่ ยนแปลงได=
นอกจากนี้ ยัง มุ7 ง เน= นผลิ ตให= มหาบัณ ฑิ ตเปI นผู= มีจรรยาบรรณ มี คุณ ธรรม ที่ จะนํ า ไปสู7 การพั ฒ นาสั ง คมและ
วัฒนธรรมของประเทศอย7างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข2อ 11.1 และ 11.2 ต(อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให=สอดคล=องกับความต=องการแรงงานของประเทศ โดย
เปIนบัณฑิตที่ความรู=และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข=องกับการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย7างยั่งยืน รวมทั้งมี
ทักษะการค=นคว=า วิจัย และสร=างสรรคYผลงานวิจัยทางด=านธุรกิจการเกษตร
12.1.2 หลักสูตรต=องมีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให= สามารถตอบสนองต7อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
12.1.3 หลั กสู ต รให= ความสํ าคั ญในเรื่ อ งการผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบต7อสังคมด=วยจิตสาธารณะ
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12.2 ความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณYภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต7อปณิธานใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู=และความสามารถในการจัดการธุรกิจการเกษตร ความคิดสร=างสรรคYและทักษะการ
ค= น คว= า วิ จั ย รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต7 อ สั ง คม ซึ่ ง สอดคล= อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรY ข อง
มหาวิทยาลัยในการเปIนมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต=องเน=น
12.2.1 ผลิตบัณฑิตทางธุรกิจการเกษตรที่มีความรู=ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปmญญา ความคิด และ
ความรู=สึกรับผิดชอบต7อสังคม
12.2.2 สร=างสรรคYผลงานวิจัยและองคYความรู=ใหม7ด=านธุรกิจการเกษตร
12.2.3 ถ7ายทอดองคYความรู=จากงานวิจัยและศาสตรYขององคYกร เพื่อสนองตอบต7อการพัฒนา
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแข7งขันระดับชาติ และนานาชาติ
12.2.4 อนุรักษYและทํานุบํารุง ภูมิปmญญาท=องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
13. ความสัมพันธBกับหลักสูตรอื่นที่เปEดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม7มี
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หมวดที่ 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เปIนหลักสูตรที่มุ7งผลิตมหาบัณฑิตให=
เปIนผู=มีความรู=ความสามารถในการจัดการธุรกิจการเกษตรอย7างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม
และความรับผิดชอบต7อสังคม รวมทั้งมีทักษะการค=นคว=าวิจัย การวิเคราะหY และตัดสินใจภายใต=สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ7านมาการเกษตรยังเปIนรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศ
การผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑYทั้งที่เปIนอาหารและไม7ใช7อาหารมีการพัฒนาและขยายตัวอย7างต7อเนื่อง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนองความต= อ งการภายในประเทศและการส7 ง ออก โดยเฉพาะการผลิ ต เพื่ อ การส7 ง ออกได= มี
ความสําคัญมากขึ้นเปIนลําดับ ธุรกิจการเกษตรเปIนภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมี
การเกษตรเปIนพื้นฐานสําคัญ ปmจจุบันการค=าระหว7างประเทศที่เกี่ยวข=องกับธุรกิจการเกษตรได=เปลี่ยนแปลงไป
ค7อนข=างมาก เนื่องจากการแข7งขันทางการค=าภายใต=กรอบการค=าเสรี และจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ซึ่ ง จะส7 ง ผลกระทบต7 อ ธุ ร กิ จ การเกษตรของประเทศไทยอย7 า งหลี ก เลี่ ยงไม7 ได= ดั ง นั้ น ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน รวมถึ ง ผู= ประกอบการ จํา เปI นต= องเตรี ย มความพร= อมในด= า นต7 า ง ๆ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของการแข7งขันที่เพิ่มขึ้น ด=วยเหตุนี้จึงมีความจําเปIนต=องสร=างบุคลากรทางด=านธุรกิจการเกษตรที่มี
ความรู=ความสามารถ และมีศักยภาพในการนําความรู=ไปประยุกตYใช=ในการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร เพื่อ
ตอบสนองความต=องการของสังคมในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายใต=สถานการณYการแข7งขัน และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล7าวข=างต=น
1.3 วัตถุประสงคB
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารองคYกรทางธุรกิจการเกษตรได=อย7าง
มีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอย7างยั่งยืน
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบการธุรกิจการเกษตรที่มีความ
รับผิดชอบต7อสังคม
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเปIนที่ปรึกษาด=านการบริหารงานธุรกิจการเกษตร
หรือนักวิเคราะหYโครงการทางด=านธุรกิจการเกษตรทั้งองคYกรภาครัฐและเอกชน
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเปIนนักวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
1.3.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยY และทัศนคติที่ดีต7อวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ให=เปIนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ทุก 5 ปC และเพื่อให=ทันสมัยและ
สอดคล=องกับความต=องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปC
พัฒนาแผนการส7งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน=นผู=เรียนเปIนสําคัญ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปC

กลยุทธB
ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อ
มีผู=สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลง
ขององคYความรู=ด=านการจัดการ
ธุรกิจเกษตร ความเปIนไปได=ของ
สังคมปmจจุบัน หน7วยงานภาครัฐ
และสถานประกอบการ
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู=แก7ผู=สอน
เพื่อส7งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน=นผู=เรียนเปIนสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู=ด=วยตนเอง
อย7างต7อเนื่อง
3. ส7งเสริมการประเมินผลที่เน=น
พัฒนาการของผู=เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน=นทักษะการเรียนรู=ทั้ง 5 ด=าน

หลักฐาน/ตัวบ(งชี้
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3.รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิต

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก7ผู=สอน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน=นผู=เรียนเปIน
สําคัญ
3. ความพึงพอใจของผู=เรียนต7อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู=ด=วยตนเอง
4. ทุกรายวิชามีการวัดและ
ประเมินผลที่เน=นพัฒนาการของ
ผู=เรียน
จัดทําแผนการพัฒนาทักษะการสอน/ พัฒนาทักษะการสอนของผู=สอนที่ 1. จํานวนโครงการพัฒนาผู=สอน
การประเมินผลของอาจารยYตามผลการ เน=นการสอนด=านคุณธรรม
ในด=านทักษะการสอนและการวัด
เรียนรู=ทั้ง 5 ด=านตามกรอบมาตรฐาน จริยธรรม ด=านความรู= ด=านทักษะ และประเมินผลการเรียนรู=ทั้ง 5
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. ทางปmญญา ด=านทักษะ
ด=าน
2552 ทุก 5 ปC
ความสัมพันธYระหว7างบุคคลและ 2. ความคิดเห็นของผู=เรียนต7อ
ความรับผิดชอบ และด=านทักษะ ทักษะการสอนของผู=สอนที่มุ7งผล
การวิเคราะหYเชิงตัวเลข การ
การเรียนรู=ทั้ง 5 ด=าน
สื่อสาร และการใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข=อกําหนดต7าง ๆ ให=เปIนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว7าด=วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร=อน ทั้งนี้ขึ้นอยู7กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน(วยกิตในระบบทวิภาค ไม7มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต=น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร=อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม7น=อยกว7า 2.5 หรือมีประสบการณYทํางานไม7น=อย
กว7า 2 ปC
2.2.3 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต=องมีประสบการณYตรงในการทํางานด=านธุรกิจการเกษตร
ไม7น=อยกว7า 2 ปCและมีประสบการณYในการวิจัยด=านธุรกิจการเกษตร
2.2.4 กรณี คุ ณ สมบั ติ ไ ม7 เ ปI น ไปตามข= อ 2.2.2 และ 2.2.3 ให= ขึ้ น อยู7 กั บ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
2.2.5 ผ7านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 ปJญหาของนักศึกษาแรกเข2า
2.3.1 นักศึกษาที่จะเข=าศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมีความรู=พื้นฐานด=านการจัดการธุรกิจ บัญชี
การเงิน ไม7เท7าเทียมกัน
2.3.2 นักศึกษาอาจมีปmญหาในการอ7านเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเปIนสาเหตุให=เกิดปmญหาทางด=าน
การเรียนในสาขาวิชานี้
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2.4 กลยุทธBในการดําเนินการเพื่อแก2ไขปJญหา/ข2อจํากัดของนักศึกษาในข2อ 2.3
2.4.1 จัดสอนรายวิชา 105 501 หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร เพื่อปรับพื้นฐานความรู=ของ
นักศึกษา
2.4.2 จัดสอนรายวิชา 105 502 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร เพื่อแก=ปmญหาในการอ7าน
เอกสารภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปK
ชั้นปKที่
ชั้นปCที่ 1
ชั้นปCที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดว7าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต(ละปKการศึกษา

ปC 2558
10
10
-

ปC 2559
10
10
20
10

ปC 2560
10
10
20
10

ปC 2561
10
10
20
10

ปC 2562
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน(วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค7าบํารุงการศึกษา
ค7าธรรมเนียมการศึกษา
ค7าลงทะเบียน
รวมรายรับ

ปKงบประมาณ

2558
49,000

2559
98,000

2560
98,000

2561
98,000

2562
98,000

600,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
649,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ(าย (หน(วย บาท)
หมวดเงิน
รายจ7ายระดับมหาวิทยาลัย
ค7าตอบแทนบุคลากร
ค7าใช=จ7ายดําเนินงาน ทุนการศึกษา
และค7าใช=จ7ายอื่น ๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค7าใช=จ7ายต7อหัวนักศึกษา

ปKงบประมาณ

2558
103,000
120,000

2559
197,000
220,000

2560
197,000
220,000

2561
197,000
220,000

2562
197,000
220,000

426,000

781,000

781,000

781,000

781,000

649,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000
10
20
20
20
20
64,900
59,900
59,900
59,900
59,900

2.7 ระบบการศึกษา
[ ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ7านสื่อสิ่งพิมพYเปIนหลัก
[ ] แบบทางไกลผ7านสื่อแพร7ภาพและเสียงเปIนสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสYเปIนสื่อหลัก ( E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเตอรYเนต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน(วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข2ามมหาวิทยาลัย
เปIนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว7าด=วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยBผู2สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน(วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน7วยกิต
3.1.2 โครงสร2างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มี 3 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
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หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม7นับหน7วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม7น=อยกว7า
วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
การค=นคว=าอิสระ (มีค7าเทียบเท7า)
จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1
6
(ไม7นับหน7วยกิต)
39
39

จํานวนหน7วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
5
24
3
12
ไม(น2อยกว(า 39

แผน ข
5
24
9
6
ไม(น2อยกว(า 39

หมายเหตุ
1. การเลื อกแผนการศึ กษาของนั กศึ ก ษาขึ้ นอยู7 กับการพิ จารณาของคณะกรรมการดํ า เนิ นการ
หลักสูตร
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับโดยไม7นับหน7วยกิตและไม7มีการวัดผล
โดยให=รายงานผลการศึกษาเปIน Au
3. นักศึกษาแผน ข จะต=องสอบประมวลความรอบรู=
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว=เปIนเลข 6 หลักโดยแบ7งออกเปIนสองกลุ7ม กลุ7มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เปIนเลขประจําหน7วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้
105
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
เลขสามหลักหลัง เปIนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา
5
หมายถึง ระดับปริญญามหาบัณฑิต
เลขตัวที่ 2 หมายถึง กลุ7มของรายวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
1-2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
3-5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
6
หมายถึง วิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระ
เลขตัวที่ 3 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 การคิดหน(วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน7วยกิต เท7ากับ 1 ชั่วโมงต7อสัปดาหY
รายวิชาฝwกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน7วยกิต เท7ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหY
รายวิชาฝwกงานหรือฝwกภาคสนาม 1 หน7วยกิต เท7ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหY
วิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระ 1 หน7วยกิต เท7ากับ 3-4 ชั่วโมงต7อสัปดาหY
ในแต7ละรายวิชากําหนดเกณฑYในการคํานวณหน7วยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ
(ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต=องศึกษาด=วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต7อ1 สัปดาหYแล=วหารด=วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหน7วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน7วยกิตในรายวิชาต7าง ๆ ประกอบด=วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู7นอกวงเล็บ เปIนจํานวนหน7วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู7ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายต7อสัปดาหY
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต7อสัปดาหY
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต7อสัปดาหY
3.1.3.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม7นับหน7วยกิต) ประกอบด=วยรายวิชาดังต7อไปนี้
105 501
หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
3*(3-0-6)
(Principles of Agribusiness Management)
105 502
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร
2*(2-0-4)
(English for Agribusiness)
หมายเหตุ
1. วัดผลการศึกษาเปIน S หรือ U
2. นัก ศึ ก ษาสามารถขอยกเว= นการศึ ก ษารายวิช า 105 502 ภาษาอั ง กฤษสํ าหรั บธุ รกิ จ
การเกษตร หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑYที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
3. นักศึกษาอาจต=องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมนอกจากรายวิชาเหล7านี้ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร

* รายวิชาที่เรียนโดยไม7นับหน7วยกิต
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ข. หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 1 (ศึกษาโดยไม7นับหน7วยกิตและไม7มีการวัดผล โดยให=รายงานผลการศึกษาเปIน Au)
105 513
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3*(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
105 516
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
3*(2-2-5)
(Seminar in Agribusiness)
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จํานวน 24 หน7วยกิต นักศึกษาต=องเรียนรายวิชาบังคับต7อไปนี้
105 511
เศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Economics for Agribusiness)
105 512
สถิติประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Agribusiness)
105 513
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
105 514
การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing Management)
105 515
การจัดการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Accounting and Financial Management for Agribusiness)
105 516
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
(Seminar in Agribusiness)
105 517
คณิตศาสตรYประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Agribusiness)
105 518
การจัดการเชิงกลยุทธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Strategic Management for Agribusiness)

* รายวิชาที่เรียนโดยไม7นับหน7วยกิต
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ค. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต=องเรียนรายวิชาต7อไปนี้ จํานวนไม7น=อยกว7า 3 หน7วยกิต
ต=องเรียนรายวิชาต7อไปนี้ จํานวนไม7น=อยกว7า 9 หน7วยกิต ประกอบด=วย
105 531
การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท
(Development of Community-based Agribusiness and
Rural Industry)
105 532
การจัดการระบบโลจิสติกสYในธุรกิจการเกษตร
(Logistics System Management in Agribusiness)
105 533
การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร
(Risks Management in Agribusiness)
105 534
การจัดการธุรกิจฟารYม
(Farming Business Management)
105 535
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจการเกษตร
(Agribusiness Innovation and Technology Management)
105 536
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑYทางการเกษตรเชิงสร=างสรรคY
(Creative Agri-products Design and Development)
105 537
ความรับผิดชอบต7อสังคมสําหรับธุรกิจการเกษตร
(Corporate Social Responsibility for Agribusiness)
105 538
การจัดการดําเนินงานสําหรับธุรกิจการเกษตร
(Operations Management for Agribusiness)
105 539
องคYการและพฤติกรรมองคYการสําหรับธุรกิจการเกษตร
(Organization and Organizational Behavior for Agribusiness)
105 540
การจัดการลูกค=าสัมพันธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
(Customer Relationship Management for Agribusiness)
ง. วิทยานิพนธB/การค2นคว2าอิสระ
วิทยานิพนธB สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1
105 561
วิทยานิพนธY
(Thesis)
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และแผน ข
3(3-0-6)

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

มีค7าเทียบเท7า 39 หน7วยกิต

วิทยานิพนธB สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
105 562
วิทยานิพนธY
(Thesis)

มีค7าเทียบเท7า 12 หน7วยกิต

การค2นคว2าอิสระ สําหรับนักศึกษาแผน ข
105 563
การค=นคว=าอิสระ
(Independent Study)

มีค7าเทียบเท7า 6 หน7วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
105 513
105 516
105 561

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
รวมจํานวนหน7วยกิต

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
3*(2-2-5)
6
6

ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
105 561

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
รวมจํานวนหน7วยกิต

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
105 561

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
รวมจํานวนหน7วยกิต

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
105 561

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
รวมจํานวนหน7วยกิต

*รายวิชาที่เรียนโดยไม7นับหน7วยกิต
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จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

แผน ก แบบ ก 2
ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
105 501
105 502
105 512
105 514
105 517

ชื่อรายวิชา
หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร
สถิติประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร
คณิตศาสตรYประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
รวมจํานวน

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
2*(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
105 511
105 513
105 515

*

ชื่อรายวิชา
เศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
การจัดการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการเกษตร
รวมจํานวน

รายวิชาที่เรียนโดยไม7นับหน7วยกิต
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จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
105 516
105 518

ชื่อรายวิชา
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
การจัดการเชิงกลยุทธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
วิชาเลือก
รวมจํานวน

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
9

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

105 562

วิทยานิพนธY (มีค7าเทียบเท7า)
รวมจํานวน
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จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
12
12

แผน ข
ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
105
105
105
105
105

501
502
512
514
517

ชื่อรายวิชา
หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร
สถิติประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร
คณิตศาสตรYประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
รวมจํานวน

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3*(3-0-6)
2*(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
105 511
105 513
105 515

*

ชื่อรายวิชา
เศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
การจัดการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการเกษตร
รวมจํานวน

รายวิชาที่เรียนโดยไม7นับหน7วยกิต
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จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
105 516
105 518

ชื่อรายวิชา
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
การจัดการเชิงกลยุทธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
วิชาเลือก
รวมจํานวน

จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6
12

ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

105 563

การค=นคว=าอิสระ (มีค7าเทียบเท7า)
วิชาเลือก
รวมจํานวน
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จํานวนหน(วยกิต
(บ – ป – น)
6
3
9

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
105 501

หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Agribusiness Management)
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปIน S หรือ U
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ หน=าที่ทางธุรกิจ
การจั ดการห7 ว งโซ7 อุ ป ทาน การจั ด การการตลาด การประกั น คุ ณ ภาพ การจั ด การพาณิ ชยY อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สY
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข=องกับธุรกิจการเกษตร
Concepts and theories of agribusiness management, the types and forms of
business, business management functions, supply chain management, marketing
management, quality assurance, e-commerce management, agribusiness ethics and related
law.
105 502

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร
2(2-0-4)
(English for Agribusiness)
เงื่อนไข : 1. วัดผลการศึกษาเปIน S หรือ U
2. ผู=ที่ได=รับผลการศึกษาเปIน S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ได=รับการยกเว=นไม7ต=องสอบ
ภาษาต7างประเทศอีก
การฝwกอ7านและเขียนบทความที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร การตีความและสรุปใจความสําคัญ
และเขียนแสดงความคิดเห็น

Practice of reading and writing essay related to agribusiness, interpretation and
summarizing of main ideas and writing comments.
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105 511

เศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Economics for Agribusiness)
หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรY พฤติกรรมผู=บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร=างของ
ตลาด ทฤษฎีราคาและการตั้งราคาในทางปฏิบัติ การค=าและการเงินระหว7างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะ
เงินเฟ‡อและการจ=างงาน การประยุกตYใช=ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร

Principles and concepts of economics, consumer behavior, production theories,
market structure, price theories and pricing in practices, trade and international monetary,
economic development, inflation and employment, application of theories and concepts of
economics in agribusiness.

105 512

สถิติประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Agribusiness)
การใช=สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะหYเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร การประมาณค7า
และการทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะหY สหสั มพั นธY การวิเคราะหY ถดถอย การวิ เคราะหYอ นุ กรมเวลา การ
วิเคราะหYจําแนกประเภท การวิเคราะหYถดถอยแบบโลจิสติก การวิเคราะหYองคYประกอบร7วม และการวิเคราะหY
ปmจจัย

Application of descriptive and analytical statistics for agribusiness management,
estimation and hypothesis testing, correlation analysis, regression analysis, time series analysis,
discriminant analysis, logistic regression, conjoint analysis and factor analysis.

105 513

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
หลักและวิธีการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร การวางแผนและออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข=อมูล การวิเคราะหYข=อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอรายงานการวิจัย
Principles and methods in agribusiness research, planning and design of
research projects, data collection, data analysis, report writing, research presentation.
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105 514

การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing Management)
ระบบการตลาดสิ นค=า เกษตร สภาพแวดล= อมทางธุ รกิ จการเกษตร แนวคิ ดการจัดการด= าน
การตลาด การวิเคราะหYการแข7งขัน การวิเคราะหYพฤติกรรมผู=บริโภค แนวคิดและทฤษฎีการจัดการลูกค=าสัมพันธY
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการลูกค=าสัมพันธY การวิจัยการตลาด การพัฒนากลยุทธYการตลาด การพัฒนาการ
จัดทําแผนการตลาด

Marketing systems of agri-products, situations of agribusiness, concepts of marketing
management, competitive analysis, consumer behavior analysis, concepts and theories of customer
relationship management, technology for customer relationship management, marketing research,
development of marketing strategy, development of marketing plan.

105 515

การจัดการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Accounting and Financial Management for Agribusiness)
แนวคิดทางการบัญชี เหตุการณYทางการเงิน การรวบรวมข=อมูลเพื่อการบันทึกบัญชี งบการเงิน
สําหรับธุ รกิ จการเกษตร และแนวคิดทางด=านการเงิ นธุร กิจการเกษตร ขอบเขตและบทบาทหน=าที่ ของฝoา ย
การเงิน การภาษีอากร การวิเคราะหY การพยากรณY และการควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุน โครงสร=าง
ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการจัดทํางบประมาณทางการเงิน

Concepts of accounting, financial situation, data collection for recording, financial
statements for agribusiness and concepts of financial management in agribusiness, scope and
responsibilities of financial function, taxation, financial analysis, financial forecasting and controlling,
capital management, financial structure, short and long term financing and budgeting.

105 516

สัมมนาธุรกิจการเกษตร
3(2-2-5)
(Seminar in Agribusiness)
สัมมนาประเด็นปmญหาและวิเคราะหYด=านธุรกิจการเกษตร ปmจจัยที่ส7งผลกระทบต7อธุรกิจ
การเกษตร การหาแนวทางแก=ไขปmญหา วิธีการตัดสินใจและการแก=ปmญหาตามสถานการณY
Seminar in problems and agribusiness analysis, factors affecting agribusiness, finding
solutions, decision making and problem solving processes based on situations.
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105 517

คณิตศาสตรYประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Agribusiness)
การประยุกตYเทคนิคทางคณิตศาสตรYในการจัดการธุรกิจการเกษตร โปรแกรมเชิงเส=น ตัวแบบ
การขนส7งและมอบหมายงาน ตัวแบบข7ายงาน ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบสินค=าคงคลัง ทฤษฎีการตัดสินใจ และ
เทคนิคการจําลองสถานการณY
Application of mathematical methods in agribusiness management, linear
programming, transportation and assignment model, network model, queuing model,
inventory model, decision theory and simulation techniques.
105 518

การจัดการเชิงกลยุทธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Strategic Management for Agribusiness)
วิเคราะหYสภาพแวดล=อมของธุรกิจการเกษตร สังเคราะหYวิสัยทัศนY พันธกิจ วัตถุประสงคY การ
วางแผนกลยุทธY การควบคุมและประเมินผลกลยุทธY การเพิ่มศักยภาพทางการแข7งขันและการเจริญเติบโตอย7าง
ยั่งยืน
Situational analysis of agribusiness, synthesis of vision, mission and objective,
strategic planning, strategic control, strategic evaluation to increasing competitiveness and
sustainable growth.
105 531

การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท
3(3-0-6)
(Development of Community-based Agribusiness and Rural Industry)
แนวคิ ด ของการลงทุ น ในธุ ร กิ จ การเกษตรชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรมชนบท การวิ เ คราะหY
สภาพแวดล=อมเพื่อหาโอกาสของการลงทุน การทําแผนธุรกิจ หน=าที่ในเชิงการจัดการของธุรกิจการเกษตรชุมชน
และอุตสาหกรรมชนบท กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท

Concepts of investment in community-based agribusiness and rural industries,
situational analysis for investment opportunities, business plan, management functions of
community-based agribusiness and rural industry, case studies in community-based agribusiness and
rural industries.
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105 532

การจัดการระบบโลจิสติกสYในธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Logistics System Management in Agribusiness)
แนวคิดของระบบห7วงโซ7อุปทาน การจัดการกับคําสั่งซื้อ การบริการลูกค=า การบรรจุหีบห7อ
การจัดเก็บวัตถุดิบและการกระจายสินค=า การจัดการสินค=าคงคลัง การขนส7ง การปรับโครงสร=างและการควบคุม
ระบบโลจิสติกสYในธุรกิจการเกษตร
Concepts of supply chain systems, order management, customer service,
packaging, warehouse and distribution, inventory management, transportation, structural
adjustment and control of logistics systems in agribusiness.
105 533

การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Risks Management in Agribusiness)
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม7แน7นอน ความเสี่ยงในเรื่องการผลิต การเงินและ
การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหYและประกันความเสี่ยงในตลาดสินค=าเกษตรล7วงหน=า
Concepts of risks and uncertainties, risks in production, finance and marketing
in agribusiness, analysis and hedging in agricultural futures market.
105 534

การจัดการธุรกิจฟารYม
3(3-0-6)
(Farming Business Management)
แนวคิ ดและแนวทางปฏิ บัติในการจั ดการธุรกิ จฟารY ม การพั ฒ นาและคั ดเลื อ กพันธุY การ
วิเคราะหYปmจจัยการผลิต การประยุกตYใช=กลยุทธYด=านการจัดการธุรกิจฟารYม การตัดสินใจและการจัดการในธุรกิจ
ฟารYม การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจฟารYม ความรับผิดชอบต7อสังคม
Concepts and practices of farming business management, breed development and
selection, analysis of production factors, application of management strategy in farming business,
decision making and management in farming business, risks management in farming business, social
responsibility.
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105 535

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Innovation and Technology Management)
แนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการวิเคราะหYและการจัดการข=อมูลทางธุรกิจการเกษตร การประยุกตYใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการโลจิสติกสYทางธุรกิจการเกษตร การจัดการพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสYสําหรับธุรกิจการเกษตร

Concepts of management of agriculture innovation and technology use of
information technology for data analysis and management in agribusiness, application of
information technology in logistics management in agribusiness, e-commerce management for
agribusiness.

105 536

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑYทางการเกษตรเชิงสร=างสรรคY
3(3-0-6)
(Creative Agri-products Design and Development)
หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการออกแบบและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑY ท างการเกษตร
เชิงสร=างสรรคY แนวโน=มความต=องการของตลาด การออกแบบและคํานวณต=นทุนการผลิต ปmจจัยที่มีผลต7อการ
พัฒนาผลิตภัณฑY กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑY

Principles and importance of creative agri-products design and development in
agribusiness, trends of market needs, design and calculation of production cost, factors affecting
product development, processes of product development.

105 537

ความรับผิดชอบต7อสังคมสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Corporate Social Responsibility for Agribusiness)
แนวคิดจริยธรรม และความรับผิดชอบต7อสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข=องกับ
ธุรกิ จการเกษตร การผสานประโยชนY และจัดการความขั ดแย= ง ระหว7 า งธุร กิ จ ผู= มี ส7วนเกี่ ยวข= อง สั ง คมและ
สิ่งแวดล=อม แรงจูงใจในการตัดสินใจ ผลกระทบของการตัดสินใจ กลยุทธYและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจการเกษตร

Concepts of ethics and social responsibility in agribusiness, synergy, conflict
management between business, stakeholders, environment and societies, motivation of decision
making, impact of decision making, strategies and social responsibility activities in agribusiness.
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105 538

การจัดการดําเนินงานสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Operations Management for Agribusiness)
หน=าที่การดําเนินงานในธุรกิจการเกษตร กลยุทธYการดําเนินงาน การออกแบบกระบวนการและ
ผลิตภัณฑYทางการเกษตร การจัดการ ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพ การจัดตารางและกําลังการผลิต การจัดห7วง
โซ7อุปทาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการการดําเนินงาน กรณีศึกษาด=านการจัดการดําเนินงาน
ในธุรกิจการเกษตร
Operations functions in agribusiness, operations strategy, process and product
design in agribusiness, quality management, quality control and improvement, production capacity
and scheduling, supply chain operations management, case studies related to operations
management in agribusiness.

105 539

องคYการและพฤติกรรมองคYการสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Organization and Organizational Behavior for Agribusiness)
วิวัฒนาการของทฤษฎีองคYการและพฤติกรรมองคYการ พฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมกลุ7ม
และพฤติกรรมองคYการ โครงสร=างขององคYการ เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษยYสมัยใหม7 การเปลี่ยนแปลง
และพั ฒนาองคY การ วัฒ นธรรมองคYก ารและการจั ดการองคY การแห7ง การเรียนรู= กรณี ศึกษาด=า นองคYการและ
พฤติกรรมองคYการสําหรับธุรกิจการเกษตร

Evolution of organization theories and organizational behavior, individual behavior,
group behavior and organizational behavior, organizational structure, modern techniques of human
resource management, organizational change and development, organizational culture and
management of learning organization, case studies of organizations and organizational behavior in
agribusiness.

105 540

การจัดการลูกค=าสัมพันธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Customer Relationship Management for Agribusiness)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการลูกค=าสัมพันธY การบริการลูกค=า ลักษณะและความต=องการของ
ลูกค=าของธุรกิจการเกษตร ประเภทและคุณภาพของการบริการ กลยุทธYในการจัดการลูกค=า การสร=างและรักษา
ฐานข=อมูลลูกค=า เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการลูกค=าสัมพันธY กรณีศึกษาการจัดการลูกค=าสัมพันธY
สําหรับธุรกิจการเกษตร
Concepts and theories of customer relationship management, customer service,
customer retention and needs of agribusiness customers, types and quality of service, strategic
management for customers, development and maintenance of customer database, information
technology for customer relationship management, case studies in agribusiness.
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105 561

วิทยานิพนธY
(Thesis)
วิจัยในหัวข=อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
Research topics related to Agribusiness.

มีค7าเทียบเท7า 39 หน7วยกิต

105 562

วิทยานิพนธY
(Thesis)
วิจัยในหัวข=อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
Research topics related to Agribusiness.

มีค7าเทียบเท7า 12 หน7วยกิต

105 563

การค=นคว=าอิสระ
(Independent Study)
การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
Individual study in Agribusiness.

มีค7าเทียบเท7า 6 หน7วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน(ง และคุณวุฒิของอาจารยB
3.2.1 อาจารยBประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
อ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
3909800569835

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
D.B.A. (Marketing) Southern
Cross University, Australia
(2000)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาหB/ปKการศึกษา)
ปJจจุบัน
ใหม(
12
8

M.B.A. (General Management)
Central Queensland

2

ผศ.ดร.วิโรจนY เจษฎาลักษณY
4740300005543

3

อ.ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
3669900196260

University, Australia (1996)
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2529)
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2552)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2546)
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตรY)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรY (2555)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2542)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2538)
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9

8

15

8

ลําดับ

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

4

อ.ดร.อนันทY เชาวYเครือ
3309900223731

5

อ. ดร.ธนวดี พรหมจันทรY
4950100005769

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตรY)
มหาวิทยาลัยขอนแก7น (2552)
วท.ม. (สัตวศาสตรY)
มหาวิทยาลัยขอนแก7น (2546)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตวY)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2540)
ปร.ด. (พืชศาสตรY)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2556)
วท.ม. (พืชศาสตรY)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2551)
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2548)

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาหB/ปKการศึกษา)
ปJจจุบัน
ใหม(
15
8

9

5

3.2.2 อาจารยBประจํา
ลําดับ

1

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
อ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

3909800569835

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
D.B.A. (Marketing) Southern
Cross University, Australia
(2000)
M.B.A. (General
Management) Central
Queensland University,
Australia (1996)
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2529)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาหB/ปKการศึกษา)
ปJจจุบัน
ใหม(
12
8

ลําดับ

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2

ผศ.ดร.วิโรจนY เจษฎาลักษณY
4740300005543

3

อ.ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
3669900196260

4

อ.ดร.อนันทY เชาวYเครือ
3309900223731

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2552)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2546)
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2543)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตรY)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรY (2555)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2542)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2538)
ปร.ด. (สัตวศาสตรY)
มหาวิทยาลัยขอนแก7น (2552)
วท.ม. (สัตวศาสตรY)
มหาวิทยาลัยขอนแก7น (2546)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตวY)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2540)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาหB/ปKการศึกษา)
ปJจจุบัน
ใหม(
9
8

15

15

8

8

ลําดับ

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

5

อ.ดร.ธนวดี พรหมจันทรY
4950100005769

6

ผศ.อมรินทรY เทวตา
3500900637943

7

อ.ธนาวรรณ บุทธิจักร
1499900070415

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (พืชศาสตรY)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2556)
วท.ม. (พืชศาสตรY)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2551)
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรY
(2548)
M.B.A. (Information System
Management)
Southeastern University,
USA (1999)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม7 (2539)
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2556)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY
(2551)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาหB/ปKการศึกษา)
ปJจจุบัน
ใหม(
9
5

9

5

9

5

3.2.3 อาจารยBพิเศษ
ลําดับ

ตําแหน(ง ชื่อ สกุล

1

รศ.ศานิต เก=าเอี้ยน

2

รศ.นงนุช อังยุรีกุล

3

ดร.จักรกฤษณY พจนศิลปŠ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปKที่สําเร็จการศึกษา
วท.ม. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2524)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2521)
M.B.A. (Agribusiness) University of the
Philippines System, Philippines (1980)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2521)
Ph.D. (Agricultural Economics) University of
Hohenheim, Germany (2008)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2544)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรYเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรY (2540)

4. องคBประกอบเกี่ยวกับประสบการณBภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
ไม7มี
5. ข2อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย(อ
หลักสูตรกําหนดให= นักศึกษาทํา วิทยานิพนธY หรือการค=นคว=าอิ สระในประเด็นปmญหาปm จจุบันที่
นักศึกษาสนใจซึ่ง เกี่ยวข=อ งกั บสาขาวิ ชาธุ รกิจการเกษตร หรื อประเด็ นที่เปIนประโยชนYต7อองคY กรหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีขอบเขตที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใต=การแนะนําของอาจารยYที่
ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2
5.2.1 วิท ยานิ พนธY นักศึกษาสามารถประยุกตY ใช=ความรู=ด=านธุ รกิจการเกษตร เรียบเรียงเปI น
งานวิจัย หรือบูรณาการความรู=ด=านธุรกิจการเกษตร กับศาสตรYอื่นที่เกี่ยวข=องและนําเสนอสู7สาธารณะ
5.2.2 การค= นคว= า อิ สระ นั ก ศึ ก ษามีค วามรู= ความเข= า ใจในกระบวนการวิ จัยอย7 า งเปI นระบบ
สามารถทําวิจัยเบื้องต=น และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสู7สังคมได=
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5.3 ช(วงเวลา
วิทยานิพนธY
แผน ก แบบ ก 1
ปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การค=นคว=าอิสระ
ปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน(วยกิต
วิทยานิพนธY
แผน ก แบบ ก 1 (มีค7าเทียบเท7า)
39 หน7วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (มีค7าเทียบเท7า)
12 หน7วยกิต
การค=นคว=าอิสระ (มีค7าเทียบเท7า)
6 หน7วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการกําหนดให=นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย
(2) สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 มีการสอบเพื่ออนุมัติหัวข=อและ
โครงการวิทยานิพนธYโดยคณะกรรมการสอบหัวข=อและโครงการวิทยานิพนธYสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และสําหรับนักศึกษาแผน ข มีการสอบเพื่ออนุมัติหัวข=อและโครงการการค=นคว=าอิสระ โดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกําหนด
(3) มีการแต7งตั้งอาจารยYที่ปรึกษาควบคุมโครงการวิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระของนักศึกษา
เปIนรายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) อาจารยY ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธY ห ลั ก /การค= นคว= าอิ สระประเมิ นผลความก= า วหน= าการทํ า
วิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได=
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระแล=ว โดยรายงานผลเปIนสัญลักษณY IP (in progress) หรือ NP (no
progress) แล=วแต7กรณี
(2) มี ก ารแต7 ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธY / การค= น คว= า อิ ส ระ เพื่ อ พิ จ ารณา
วิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระที่นักศึกษาเรียบเรียงเสร็จเรียบร=อยแล=วเพื่อขอรับอนุมัติ
(3) การประเมินผลวิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร=อยแล=ว กําหนดเปIน 4
ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) ผ7าน (Passed) ตก (Failed)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู2 กลยุทธBการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรมุ7งผลิตมหาบัณฑิตให=มีความเชี่ยวชาญ
ทางด=านธุรกิจการเกษตร และที่มีคุณลักษณะพิเศษดังต7อไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการบริหารองคYกร
ทางธุรกิจการเกษตรได=อย7างมี
ประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอย7างยั่งยืน
2. มีความสามารถในการประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรที่มีความรับผิดชอบต7อ
สังคม

3. มีความสามารถเปIนที่ปรึกษาด=านการ
บริหารงานธุรกิจการเกษตรหรือ
นักวิเคราะหYโครงการทางด=านธุรกิจ
การเกษตรทั้งองคYกรภาครัฐและเอกชน
4. มีความสามารถเปIนนักวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร

กลยุทธBหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. กําหนดให=มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารองคYกรทางธุรกิจ
การเกษตร
2. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
1. กําหนดให=มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจการเกษตร
ที่มีความรับผิดชอบต7อสังคม และมีการมอบหมายงานในรายวิชาที่
ส7งเสริมความสามารถในการประกอบการธุรกิจการเกษตร
2. มีกิจกรรมในรายวิชาที่ให=นักศึกษานําเสนอผลงานที่เกี่ยวข=องกับ
ความรับผิดชอบต7อสังคม
1. กําหนดให=มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหYโครงการทางด=าน
ธุรกิจการเกษตร
2. มีการมอบหมายงานให=นักศึกษานําความรู=ไปประยุกตYใช=กับธุรกิจ
การเกษตร
การทําวิทยานิพนธY/การค=นคว=าอิสระ โดยมีอาจารยYที่ปรึกษาให=
คําแนะนํา ปรึกษาจนสําเร็จการศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต(ละด2าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มีความซื่อสัตยY สุจริต สามารถจัดการปmญหาด=านจริยธรรม และความขัดแย=งระหว7าง
ผลประโยชนYที่ได=รับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต7ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต7อผู=อื่นอย7างสม่ําเสมอ
2.1.1.3 มีวินัย มีความตรงต7อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข=อบังคับขององคYกรและสังคม
2.1.1.4 มีความรู= ความเข=าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคYกรต7อสังคม
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2.1.2 กลยุทธBการสอนที่ใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 กํ า หนดให= มี รายวิ ช าในด= า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบต7 อ สั ง คมของ
องคYกร
2.1.2.2 สอดแทรกในบทเรียนวิชาต7าง ๆ
2.1.2.3 สังเกตความตรงเวลาในการเข=าเรียน ส7งงาน และการปฏิบัติตามระเบียบในชั้นเรียน
2.1.2.4 การแสดงออกอันเปIนแบบอย7างที่ดีของผู=สอน การศึกษาดูงานด=านความรับผิดชอบต7อ
สังคมขององคYกร (CSR)
2.1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ผลการสอบในรายวิชา ความรับผิดชอบต7อสังคมขององคYกร
2.1.3.2 สังเกตพฤติกรรมระหว7างผู=เรียนร7วมกัน และกับผู=สอนทุกคน
2.1.3.3 ทํางานเปIนกลุ7ม และรายงานผล
2.1.3.4 กําหนดหัวข=อทางคุณธรรม จริยธรรมให=พูด หรือแสดงออก
2.1.3.5 สอบถามจากผู=จ=างงานทั้งในปmจจุบันขณะที่กําลังศึกษา และหลังจบการศึกษา
2.2 ความรู2
2.2.1 ผลการเรียนรู2ด2านความรู2
2.2.1.1 มีความรู=ความเข=าใจในแนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจการเกษตร อันเกิดจากการบูรณา
การศาสตรYที่เกี่ยวข=อง
2.2.1.2 มีความรู=ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก=ไขปmญหา และต7อยอดองคYความรู=ใน
อาชีพ
2.2.1.3 ตระหนักถึงคุณค7า และความรู=ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รวมทั้งการนําไปประยุกตYใช=
2.2.2 กลยุทธBการสอนที่ใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2
2.2.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ
2.2.2.2 การค=นคว=าและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ7มในเรื่องที่อาจารยYมอบหมาย
2.2.2.3 การนําเสนอ และอภิปรายกลุ7ม ตามระบบการสอนโดยผู=เรียนเปIนศูนยYกลาง
2.2.2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต7างประเทศ และทํารายงาน
2.2.2.5 การทําการค=นคว=าอิสระ และทําวิทยานิพนธY
2.2.2.6 การสาธิต และการทําแบบจําลอง
2.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2
2.2.3.1 ทดสอบโดยการสอบข=อเขียนปลายภาค
2.2.3.2 ประเมินผลจากการทํางานที่ได=รับมอบหมาย และผลงาน
2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่ให=ค=นคว=า
2.2.3.4 ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธY และการค=นคว=าอิสระ
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2.2.3.5 ประเมินจากการสอบประมวลความรอบรู= ในกรณีหลักสูตรแผน ข
2.2.3.6 ประเมินจากบัณฑิต และผู=จ=างงาน
2.3 ทักษะทางปJญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปJญญา
2.3.1.1 มี ค วามสามารถประมวล และศึ ก ษาวิ เ คราะหY ปm ญ หาที่ ซั บ ซ= อ น ข= อ โต= แ ย= ง และ
สังเคราะหYได=อย7างถูกต=องตามหลักการ และขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตรY รวมทั้งหาแนวทางป‡องกันและแก=ไขปmญหา
ได=อย7างเหมาะสมทั้งเชิงกว=าง และเชิงลึก
2.3.1.2 มีความสามารถประยุกตYใช=ความรู=กับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานได=
2.3.1.3 สามารถนําความก=าวหน=าทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและ
จากศาสตรYอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง มาประยุกตYใช=เพื่อพัฒนาการทํางานให=เกิดประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธBการสอนที่ใช2ในการพัฒนาผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปJญญา
2.3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร
2.3.2.2 การค=นคว=าและทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ7มในเรื่องที่มอบหมาย
2.3.2.3 การนําเสนอ และอภิปรายกลุ7ม ตามระบบการสอนโดยผู=เรียนเปIนศูนยYกลาง
2.3.2.4 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต7างประเทศ และทํารายงาน
2.3.2.5 การทําการค=นคว=าอิสระ และทําวิทยานิพนธY
2.3.2.6 การสาธิต และการทําแบบจําลอง
2.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปJญญา
2.3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให=ทํา
2.3.3.2 การสอบข=อเขียน
2.3.3.3 จากรายงานการวิเคราะหYวิจารณY รายงานผลการอภิปรายกลุ7ม
2.3.3.4 ประเมินจากบัณฑิต และผู=จ=างงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธBระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธBระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 รับผิดชอบงานที่ได=รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ7ม
2.4.1.2 ปรับตัวเข=าทํางานร7วมกับผู=อื่น ทั้งในฐานะผู=นําและสมาชิกกลุ7ม
2.4.1.3 วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู= และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.1.4 จัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
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2.4.2 กลยุทธBการสอนที่ใช2ในการพัฒนาผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธBระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
2.4.2.2 มอบหมายงานเปIนกลุ7ม และแบ7งหน=าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป
2.4.2.3 การบรรยายพิเศษโดยผู=ทรงคุณวุฒิในอาชีพ / การศึกษาดูงาน
2.4.2.4 การทําการค=นคว=าอิสระ และทําวิทยานิพนธY
2.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธBระหว(างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3.1 การประเมินผลจากผลงานของกลุ7ม และของผู=เรียนในกลุ7ม
2.4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
2.4.3.3 จากแฟ‡มสะสมงาน (Portfolio)
2.4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
2.4.3.5 ประเมินจากบัณฑิต และผู=จ=างงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช=รูปแบบในการนําเสนอได=
อย7างเหมาะสม
2.5.1.2 ระบุ เข=าถึงแหล7งข=อมูล และคัดกรองข=อมูลที่จะนํามาใช=
2.5.1.3 ใช=เทคนิคทางคณิตศาสตรY และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะหYและ
นําเสนอข=อมูล
2.5.1.4 สามารถใช=ภาษาอังกฤษในการอ7าน เขียน ฟmง และพูดได=อย7างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธBการสอนที่ใช2ในการพัฒนาผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 ฝwกให=นําเสนอผลงานที่นักศึกษาเปIนผู=ค=นคว=า และประมวลในห=องเรียน
2.5.2.2 มอบหมายงานที่ผู=เรียนต=องใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข=าถึง คัดกรอง เก็บ
วิเคราะหYข=อมูล เพื่อการนําเสนอ
2.5.2.3 จัดห=องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข=อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอรYที่
จําเปIนให=นักศึกษาเข=าถึงได=ตลอดเวลา
2.5.2.4 การทําการค=นคว=าอิสระ และทําวิทยานิพนธY
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2.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินผลจากผลงาน เช7น รายงาน การนําเสนอ
2.5.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
2.5.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
2.5.3.4 ประเมินจากบัณฑิต และผู=จ=างงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู(รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู=ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีความซื่อสัตยY สุจริต สามารถจัดการปmญหาด=านจริยธรรม และความขัดแย=งระหว7าง
ผลประโยชนYที่ได=รับกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.1.2 มีทัศนคติที่ดีต7ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต7อผู=อื่นอย7างสม่ําเสมอ
3.1.3 มีวินัย มีความตรงต7อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข=อบังคับขององคYกรและสังคม
3.1.4 มีความรู= ความเข=าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคYกรต7อสังคม
3.2 ด2านความรู2
3.2.1 มีความรู= ความเข=าใจในแนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจการเกษตร อันเกิดจากการบูรณาการ
ศาสตรYที่เกี่ยวข=อง
3.2.2 มีความรู=ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก=ไขปmญหา และต7อยอดองคYความรู=ใน
อาชีพ
3.2.3 ตระหนักถึงคุณค7า และความรู=ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รวมทั้งการนําไปประยุกตYใช=
3.3 ด2านทักษะทางปJญญา
3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาวิเคราะหYปmญหาที่ซับซ=อน ข=อโต=แย=ง และสังเคราะหYได=
อย7างถูกต=องตามหลักการ และขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตรY รวมทั้งหาแนวทางป‡องกันและแก=ไขปmญหาได=อย7า ง
เหมาะสมทั้งเชิงกว=าง และเชิงลึก
3.3.2 มีความสามารถประยุกตYใช=ความรู=กับการปฏิบัติงานจริง และพัฒนางานได=
3.3.3 สามารถนําความก=าวหน=าทางวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจาก
ศาสตรYอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง มาประยุกตYใช=เพื่อพัฒนาการทํางานให=เกิดประสิทธิภาพ
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3.4 ด2านทักษะความสัมพันธBระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 รับผิดชอบงานที่ได=รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ7ม
3.4.2 ปรับตัวเข=าทํางานร7วมกับผู=อื่น ทั้งในฐานะผู=นําและสมาชิกกลุ7ม
3.4.3 วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู= และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.4.4 จัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
3.5 ด2านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช=รูปแบบในการนําเสนอได=อย7าง
เหมาะสม
3.5.2 ระบุ เข=าถึงแหล7งข=อมูล และคัดกรองข=อมูลที่จะนํามาใช=
3.5.3 ใช=เทคนิคทางคณิตศาสตรY และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะหYและ
นําเสนอข=อมูล
3.5.4 สามารถใช=ภาษาอังกฤษในการอ7าน เขียน ฟmง และพูดได=อย7างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู(รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู=

3. ทักษะทาง
ปmญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธY
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

1

รายวิชา
1

2

3

4

105 501 หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
105 502 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 511 เศรษฐศาสตรYสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 512 สถิติประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
105 514 การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร
105 515 การจัดการบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
การเกษตร
105 516 สัมมนาธุรกิจการเกษตร
105 517 คณิตศาสตรYประยุกตYสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 518 การจัดการเชิงกลยุทธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 531 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรม
ชนบท
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5. ทักษะการ
วิเคราะหYเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู=

3. ทักษะทาง
ปmญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธY
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

1

รายวิชา
1

2

3

4

105 532 การจัดการระบบโลจิสติกสYในธุรกิจการเกษตร
105 533 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร
105 534 การจัดการธุรกิจฟารYม
105 535 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจ
การเกษตร
105 536 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑYทางการเกษตร
เชิงสร=างสรรคY
105 537 ความรับผิดชอบต7อสังคมสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 538 การจัดการดําเนินงานสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 539 องคYการและพฤติกรรมองคYการสําหรับธุรกิจ
การเกษตร
105 540 การจัดการลูกค=าสัมพันธYสําหรับธุรกิจการเกษตร
105 561 วิทยานิพนธY
105 562 วิทยานิพนธY
105 563 การค=นคว=าอิสระ
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5. ทักษะการ
วิเคราะหYเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

หมวดที่ 5 หลักเกณฑBในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑBในการให2ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปIนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว7าด=วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ขณะนักศึกษายังไม(สําเร็จการศึกษา
กําหนดให=มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู=ของนักศึกษาเปIนส7วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) การทวนสอบระดั บ รายวิ ช า ให= นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การสอนในระดั บ รายวิ ช าและมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลสอบให=เปIนไปตามแผนการสอน
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได=โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู=และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เน=นการทําวิจัยดูผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ได=ย=อนกลับ
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยอาจดําเนินการได=ดังนี้
(1) การรวบรวมภาวะการได=งานทําของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต7ละรุ7นที่สําเร็จ
การศึ กษาในด= า นของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ นต7 อ ความรู= ความสามารถ ความมั่ นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การสํารวจความเห็นของผู=ใช=มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณYหรือการส7งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข=าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การเปMดโอกาสให=มหาบัณฑิตเสนอข=อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให=ดียิ่งขึ้น
(4) ความเห็นจากผู=ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยYพิเศษ ต7อความพร=อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องกับกระบวนการเรียนรู= และการพัฒนาองคYความรู=ของ
นักศึกษา
3. เกณฑBการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เปIนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว7าด=วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด
ที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. นักศึกษาต=องเข=าร7วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวข=องกับสาขาวิชาอย7างน=อย
หนึ่งครั้ง โดยนักศึกษาต=องทําความรู=จักวิทยากร หรือผู=แสดงปาฐกถา (Speaker) คนใดคนหนึ่ง และ
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ผู=เข=าร7วมประชุมอื่น ๆ จํานวน 2 – 3 คน เพื่อเสริมสร=างเครือข7ายทางวิชาการระหว7างกันและพัฒนาทักษะ
การติดต7อสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน
3. สําหรับนักศึกษาแผน ข ส7วนหนึ่งของการค=นคว=าอิสระ จะต=องได=รับการตีพิมพYในวารสารทาง
วิชาการ หรือเสนอต7อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยB
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยBใหม(
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศและมี การให= คํ าแนะนํา การเปI นครู แ ก7อ าจารยYใ หม7 ใ ห= มี ค วามรู= ค วามเข= า ใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) จัดให=มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก7อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก(คณาจารยB
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนประจําปC
(2) ส7งเสริมให=มีการวิจัยในชั้นเรียน
(3) พัฒนาทักษะการใช=เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(4) พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอื่นๆ
(1) การมีส7วนร7วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก7ชุมชนที่เกี่ยวข=องกับการพัฒนาความรู=และ
คุณธรรม
(2) ส7งเสริมให=อาจารยYมีการเพิ่มพูนความรู= สร=างเสริมประสบการณYเพื่อส7งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย7างต7อเนื่องโดยผ7านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด=านการศึกษาต7อ ฝwกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคYกรต7างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต7างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณY
(3) มี ก ารกระตุ= นให=อ าจารยYทํ า ผลงานทางวิ ชาการและส7 ง เสริ มให= ขอกํา หนดตํ า แหน7 ง ทาง
วิชาการ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจัย

-45-

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ ห ารหลั ก สู ตรโดยคณะกรรมการดํ า เนิน การหลั ก สู ตร ประกอบด= วยคณบดี บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได=รับมอบหมาย อาจารยYประจําหลักสูตร และผู=แทนอาจารยYประจําในแต7ละ
หลั กสู ตร โดยมีค ณะกรรมการดําเนินการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งมี อํา นาจหน=า ที่ เช7 นดียวกั บคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ เปIนผู=กําหนดนโยบาย ส7งเสริมและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
อาจารยYผู=รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร7วมกับคณะกรรมการดําเนินการ
หลักสูตรและอาจารยYผู=สอน ติดตามและรวบรวมข=อมูลสําหรับใช=ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย7าง
ต7อเนื่องทุกปC
เป[าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให=ทันสมัย ปรับปรุงหลักสูตรให=ทันสมัยโดยมีการ หลักสูตรทันสมัยที่ปรับปรุง
โดยอาจารยYและนักศึกษา
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปC
ในรอบ 5 ปC
สามารถก=าวทันหรือเปIนผู=นํา
ในการสร=างองคYความรู=ใหม7ๆ
ในสาขาวิชา
2. กระตุ=นให=นักศึกษาเกิด
1. จัดแนวทางการเรียนการสอนให=มีทั้ง 1. จํานวนวิชาเรียนที่มี
ความใฝoรู= มีแนวทางการเรียน ในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมที่สามารถ แนวทางให=นักศึกษาได=
ที่สร=างทั้งความรู=ความสามารถ ทําให=นักศึกษาได=รับความรู=ที่ทันสมัย
ค=นคว=าความรู=ใหม7ด=วยตนเอง
ในวิชาการ และการ
ด=วยตนเอง
2. จํานวนและรายชื่อ
ประยุกตYใช=ที่ทันสมัย
2. ส7งเสริมอาจารยYประจําหลักสูตรไปดู อาจารยYพิเศษ ผู=ทรงคุณวุฒิ
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข=อง ผู=เชี่ยวชาญ ประวัติผลงาน
ทั้งในและต7างประเทศ
และประสบการณY
3. จัดให=นักศึกษาพบปะและแลกเปลี่ยน 3. จํานวนหนังสือ สื่อต7างๆ
ข=อมูลกับผู=มีประสบการณYในด=านธุรกิจ ที่มีในห=องสมุด
การเกษตร หรือศึกษาดูงานในด=านธุรกิจ 4. จํานวนและรายชื่อ
การเกษตร เพื่อกระตุ=นให=นักศึกษาเกิด คณาจารยYประจํา ประวัติ
ความใฝoรู=
ด=านคุณวุฒิ ประสบการณY
และการพัฒนา/การอบรม
3. ปรับปรุงหลักสูตรให=มี
มีการประเมินหลักสูตรโดย
ผลการประเมินหลักสูตร
คุณภาพและมาตรฐาน
คณะกรรมการผู=ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก เมื่อครบรอบการใช=หลักสูตร
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เป[าหมาย
การดําเนินการ
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 1. กําหนดให=อาจารยYที่สอนมีคุณวุฒิไม7
หลักสูตรอย7างสม่ําเสมอ
ต่ํากว7าปริญญาโทหรือเปIนผู=มี
ประสบการณY และมีจํานวนคณาจารยY
ไม7น=อยกว7าเกณฑYมาตรฐาน
2. สนับสนุนให=อาจารยYผู=สอนเปIนผู=นํา
ทางวิชาการและ/หรือเปIนผู=เชี่ยวชาญ
ด=านธุรกิจการเกษตร
3. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู=ทรงคุณวุฒิภายในทุก 2
ปC และภายนอกอย7างน=อยทุก 5 ปC
4. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน
โดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
1. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยYผู=สอน การพัฒนา
อบรม
2. ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด=วยอาจารยYภายใน
คณะทุก 2 ปC
3. ผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการภายนอกทุก 5 ปC
4. ผลการประเมินการเรียน
การสอน อาจารยYผู=สอน
และการสนับสนุนการเรียนรู=
โดยมหาบัณฑิต

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปC ทั้งงบประมาณแผ7นดินและงบประมาณเงินรายได=
เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให=เพียงพอตามเกณฑYมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร=างสภาพแวดล=อมให=เหมาะสมกับการเรียนรู=ด=วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู(เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร= อ มด= า นหนั ง สื อ ตํ า รา และการสื บ ค= น ผ7 า นฐานข= อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด=านการจัดการ การเกษตร ธุรกิจ และด=านอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง รวมถึงฐานข=อมูลที่จะ
ให=สืบค=น และภาควิชาที่เกี่ยวข=องมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณYที่ใช=ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย7างเพียงพอ ได=แก7
(1) หนังสือ ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข=อง
(2) คอมพิวเตอรY
(3) ฐานข=อมูลอิเล็กทรอนิกสYที่เกี่ยวข=อง
(4) ระบบเครือข7าย
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช=ทรัพยากรการเรียนการ
สอน
(2) ให=อาจารยYผู=สอนและผู=เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราที่เปIนประโยชนYต7อการเรียนการสอน
การวิจัยต7อคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
(3) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําปCและจัดซื้อตําราและสื่อต7างๆ
(4) ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข=อง
(5) สํารวจความต=องการและการใช=ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช=ทรัพยากรการเรียนการสอน
และเจ=าหน=าที่ด=านโสตทัศนูปกรณYซึ่งทําหน=าที่อํานวยความสะดวกในการใช=สื่อของอาจารยYร7วมกันประเมิน
ความพอเพียงและความต=องการใช=สื่อของอาจารยY โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป[าหมาย
จัดให=มีห=องเรียน สื่อการสอน
ระบบเครือข7ายและช7องทาง
การเรียนรู=ที่เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาใน
ห=องเรียน นอกห=องเรียน
และเพื่อการเรียนรู=ด=วย
ตนเอง
อย7างมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดให=มีห=องเรียนที่มีความพร=อมใช=
งานอย7างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให=มีเครือข7ายและห=องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรYให=เหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให=นักศึกษาสามารถศึกษาค=นคว=า
หาความรู=เพิ่มเติมได=ด=วยตนเอง
3. จัดให=มีห=องสมุดให=บริการทั้งหนังสือ
ตํารา และโสตทัศนวัสดุ
เพื่อการเรียนรู=

การประเมินผล
1. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และโสตทัศนวัสดุเพื่อการ
เรียนรู=ที่มีให=บริการ และสถิติ
การใช=งานหนังสือ ตํารา
โสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู=
2. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต7อการให=บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู=และ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารยB
3.1 การรับอาจารยBใหม(
(1) มีก ารคั ดเลือ กอาจารยYใหม7 ตามระเบียบและหลั กเกณฑY ของมหาวิ ทยาลัยโดยอาจารยYใหม7
จะต=องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การเกษตรหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข=อง
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(2) มีการขอทุนจากโครงการพัฒนากําลังคนด=านการจัดการธุรกิจและการเกษตร หรือทุนอื่นๆ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกผู=ที่มีความรู=ความสามารถเด7นชัดในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข=อง
3.2 การมีส(วนร(วมของคณาจารยBในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยYผู=รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYผู=สอน/อาจารยYผู=รับผิดชอบรายวิชาต=องประชุมร7วมกัน
ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก7อนเปMดภาคการศึกษา
(2) เก็บรวบรวมข=อมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว=สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(3) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให=บรรลุเป‡าหมายของหลักสูตร และได=มหาบัณฑิตเปIนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคY
3.3 การแต(งตั้งคณาจารยBพิเศษ
คณาจารยYพิเศษถือว7ามีความสําคัญมาก เพราะจะเปIนผู=ถ7ายทอดประสบการณYตรงจากการปฏิบัติ
ให=กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรจึงได=กําหนดนโยบายการเชิญอาจารยYพิเศษ ดังนี้
(1) ต=องเปIนผู=มีประสบการณYตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7า
ปริญญาโท
(2) ผ7านการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร ทั้งนี้ต=องเสนอประวัติและผลงานที่
เกี่ยวข=องกับหัวข=อ/รายวิชาที่จะให=สอน
(3) ให=มีการประเมินการสอนของอาจารยYพิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน7งให=เปIนไปตามความต=องการของสาขาวิชาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยให=สอดคล=องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู2เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน7วยงาน
(2) นําผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะหYความต=องการของหน7วยงานและพัฒนาบุคลากรให=
สอดคล=องกับการพัฒนาหน7วยงาน โดยจัดทําเปIนแผนประจําปCเพื่อให=บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
(3) จัดการฝwกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล=องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให=บริการด=าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได=อย7างมีประสิทธิภาพ
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5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให2คําปรึกษาด2านวิชาการและอื่นๆ แก(นักศึกษา
(1) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรแต7งตั้งอาจารยYที่ปรึกษาทางวิชาการให=แก7นักศึกษาทุกคน
พร=อมกําหนดบทบาทหน=าที่
(2) อาจารยYที่ปรึกษาทุกคนต=องกําหนดชั่วโมงให=คําปรึกษา พร=อมจัดทําตารางการทํางานติดไว=
หน=าห=องทํางานและเผยแพร7ในเว็บไซตYของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณBของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ยเกี่ ยวกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ชาใด สามารถยื่ นคํ า ร= อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยYในแต7ละรายวิชาได=
6. ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต
(1) จัดให=มีการสํารวจความต=องการในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรเพื่อนํามาใช=ประกอบในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
(2) สํ า รวจอั ต ราการได= ง านทํ า /การศึ ก ษาต7 อ ของมหาบั ณ ฑิ ต ในระยะเวลา 1 ปC หลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา
(3) สํ ารวจระดั บ ความพึง พอใจของผู= ใ ช= บัณ ฑิ ต ต7อ คุ ณภาพบั ณ ฑิตในภาพรวม เพื่ อ นํ า มาใช=
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ(งชี้: กระบวนการ
เกณฑBมาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ(งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยYประจําหลักสูตรอย7างน=อยร=อยละ 80 มีส7วนร7วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล=องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห7งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ=ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย7างน=อยก7อน
เปMดสอนในแต7ละภาคการศึกษาให=ครบทุกรายวิชา
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ปK 2558 ปK 2559 ปK 2560
X
X
X

X

X

X

X

X

X

ดัชนีบ(งชี้ผลการดําเนินงาน
ปK 2558 ปK 2559 ปK 2560
(4) มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
X
X
X
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปMดสอน
ให=ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปCการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
เรียนรู= ที่กําหนดใน มคอ.3 อย7างน=อยร=อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปMดสอนในแต7ละปCการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธYการสอน
X
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู=จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปCที่แล=ว
(8) อาจารยYใหม7 (ถ=ามี) ทุกคนได=รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
ด=านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยYประจําทุกคนได=รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
วิชาชีพ อย7างน=อยปCละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ=ามี) ได=รับ
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม7น=อยกว7าร=อยละ 50
ต7อปC
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปCสุดท=าย/บัณฑิตใหม7ที่มีต7อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม7น=อยกว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิตที่มีต7อบัณฑิตใหม7
X
เฉลี่ยไม7น=อยกว7า 3.5 จากระดับ 5.0
รวมตัวบ7งชี้บังคับที่ต=องมีผลการดําเนินการ (ข=อที่ 1-5) (ตัว) ในแต7ละปC
5
5
5
รวมตัวบ7งชี้ (ตัว) ในแต7ละปC
9
11
12
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เกณฑBประเมิน
หลักสูตรได=มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต=องผ7านเกณฑYประเมิน ดังนี้
ตั วบ7 ง ชี้ บั ง คั บ (ตั ว บ7 ง ชี้ ที่ 1-5) มี ผลดํ า เนิ นการบรรลุ ตามเป‡ า หมายและมี จํ านวนตั วบ7 ง ชี้ ที่มี ผล
ดําเนินการบรรลุเป‡าหมาย ไม7น=อยกว7าร=อยละ 80 ของตัวบ7งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ7งชี้บังคับและตัว
บ7งชี้รวมในแต7ละปC
ปKการศึกษา
2558
2559
2560

หลักสูตรได2มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต=องบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้รวม 9 ตัว
ต=องบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้รวม 11 ตัว
ต=องบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป‡าหมายตัวบ7งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธBการสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบย7อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต=ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดให=มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต7ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยBในการใช2แผนกลยุทธBการสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยYทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ7าน
เครือข7ายอินเตอรYเน็ต ตามแบบฟอรYมที่คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกําหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส7งให=อาจารยYผู=สอนและประธานหลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงต7อไป
(3) คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินที่เปIนความต=องการในการ
ปรั บ ปรุ งทั กษะการสอน เพื่ อนํ ามาวางแผนพั ฒ นาให= ส อดคล= องและ/หรื อ ปรั บปรุ ง กลยุ ทธY ก ารสอนให=
เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณYของสาขาวิชาฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีการแต7งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อเก็บรวบรวมข=อมูลจากผู=แทนนักศึกษาปmจจุบัน
ผู=แทนมหาบัณฑิต ผู=ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู=ประเมินภายนอก ผู=ใช=มหาบัณฑิตและ/หรือผู=มีส7วนได=ส7วนเสีย
อื่นๆ
2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต
(1) แต7งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด=วยผู=แทนมหาบัณฑิต ผู=แทนนักศึกษา
ปmจจุบัน และผู=ใช=มหาบัณฑิต
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย7างเปIนระบบ
(3) ดําเนินการสํารวจข=อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู=เรียนปmจจุบัน และจาก
ผู=สําเร็จการศึกษาที่ผ7านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ7น
2.2 โดยผู2ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู2ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรทําการวิ เคราะหY แ ละประเมิ นหลัก สูตรในภาพรวมและใช=
ข=อมูลย=อนกลับของผู=เรียน ผู=สําเร็จการศึกษา ผู=ใช=มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู2ใช2มหาบัณฑิตและ/หรือผู2มีส(วนได2ส(วนเสียอื่นๆ
(1) ติ ด ตามมหาบั ณ ฑิ ต ใหม7 โ ดยสํ า รวจข= อ มู ล จากนายจ= า งและ/หรื อ ผู= บั ง คั บ บั ญ ชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณY
(2) ติดตามจากผู=เกี่ยวข=องอื่นๆ (ถ=ามี)
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปIนประจําทุกปC โดยองคYประกอบคุณสมบั ติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายในและเกณฑY การประเมิ นให= เปIนไปตามคู7 มือ การประกั น
คุณภาพการศึ กษาภายในระดั บอุดมศึ กษา ฉบั บปC การศึก ษา 2557 ของสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให=ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให=ทันสมัยเปIนระยะๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย7างต7อเนื่องทุก 5 ปC
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข=อมูลและการประเมินการสอนของอาจารยY อาจนําผลที่ได=มาปรับปรุงรายวิชา
หรือเพิ่มรายวิชาเลือก ซึ่งถือเปIนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม7มีผลกระทบโครงสร=างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับ ปรุ งหลักสูตรทั้งฉบับ ถือ เปI นการปรั บปรุงมาก และมี ผลกระทบต7 อโครงสร=า งของ
หลั ก สู ตร จะทํ า ทุ ก 5 ปC เมื่อ ครบรอบระยะเวลาการใช= หลั ก สู ตร เพื่ อให= ห ลั ก สูตรมี ค วามทั นสมั ย และ
สอดคล=องกับความต=องการของผู=ใช=มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปIนในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู=ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให=ข=อเสนอแนะ
(4) หลั ก สู ต รที่ ไ ด= ป รั บ ปรุ ง เสนอให= ค ณะกรรมการวิ ช าการและคณะกรรมการกลั่ นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก7อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให=ความเห็นชอบ
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