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ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ได้จดัท าคู่มือการศึกษา
เพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ช้คู่มือเล่มน้ีเป็นแนวทางส าหรับการเรียนในหลกัสูตรฯ ซ่ึงเน้ือหาของคู่มือน้ี 
ประกอบดว้ย รายละเอียดของหลกัสูตร รายวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสอบประมวล
ความรอบรู้ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข  กิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา และสุดทา้ยเป็นขอ้แนะน าจากคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและรุ่นพี่ภายใตแ้นวคิด “เรียน
อยา่งไรใหมี้ความสุขและประสบความส าเร็จ”  
 
 หลักสูตรฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และหากท่านพบขอ้บกพร่องหรือมีขอ้คิดเห็นประการใด ขอ
ความกรุณาสะทอ้นไปยงัหลกัสูตรฯ ด้วย เพื่อหลกัสูตรฯ จะได้น าขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้คิดเห็น
ดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงคู่มือน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

  หลกัสูตรปริญญาโท 
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 

   พฤษภาคม  2561 



 (2) 

สารบญั 
 

 หน้า 
ค ำน ำ (1) 
สำรบญั (2) 
I  หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจเกษตร 1 
II  รำยวชิำท่ีนกัศึกษำตอ้งคน้ควำ้ดว้ยตนเอง 29 
III  กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ส ำหรับนกัศึกษำ แผน ข 35 
IV  กิจกรรมกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนกัศึกษำ 38 
V  ขอ้แนะน ำจำกคณำจำรยแ์ละตวัแทนรุ่นพี่ MAB ภำยใตแ้นวคิด  39 
  “เรียนอยำ่งไรใหมี้ควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จ”  
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I  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร 
 

1. ช่ือหลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
  Master of Arts Program in Agribusiness Economics  
 
2. ช่ือปริญญา   
 2.1 ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) 
   Master of Arts (Agribusiness Economics) 
 2.2 ช่ือยอ่ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) 
   M.A. (Agribusiness Economics) 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 หลกัการและเหตุผล  
  การพฒันาประเทศในช่วงกวา่ 5 ทศวรรษท่ีผา่นมา แมจ้ะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจนอกภาคเกษตร
เติบโตอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม ประชากรร้อยละ 50 ยงัคงประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
การผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหารซ่ึงมีอตัราการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการ
ส่งออกได้ทวีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดับ กล่าวคือ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรของไทย เพิ่มข้ึนจาก 169,775 และ 82,121 ลา้นบาทในปี 2535 เป็น 687,699 และ 
521,682 ลา้นบาทในปี 2556 หรือเพิ่มข้ึน 4.0 และ 6.4 เท่า ตามล าดบัในระยะเวลา 21 ปี 
 ส าหรับภาคใต ้โครงสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลกั โดยในปี 2556 ภาค
เกษตรสร้างรายไดใ้หก้บัภาคใตไ้ดสู้งถึงร้อยละ 27.5 ของรายไดร้วมของภาคใต ้สินคา้เกษตรท่ีโดด
เด่น เช่น ยางพารา อาหารทะเล ปาล์มน ้ ามนั ผลไมช้นิดต่าง ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกษตรท่ีอาศยั
วตัถุดิบพื้นฐานดงักล่าวขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นเหตุให้ไทยครองความเป็นหน่ึงดา้นการส่งออก
ผลิตภณัฑย์างและอาหารทะเลในระดบัโลกมาอยา่งยาวนาน 
 ในระยะไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เง่ือนไขต่าง ๆ ในบริบทการคา้ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจเกษตรไดเ้ปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก ตั้งแต่การแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบการคา้เสรีพหุ
ภาคี เขตการคา้เสรีระดบัทวภิาคี และเขตการคา้เสรีระดบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระแสอาหาร
ปลอดภยัหรืออาหารอินทรีย ์ การผลิตภายใตร้ะบบคุณภาพต่าง ๆ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
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สัตวบ์างชนิด ปัญหาโลกร้อน ปัญหาวกิฤติพลงังาน ปัญหาพืชพลงังาน ความมัน่คงดา้นอาหาร และ
การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงแต่ละประเด็นจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรของ
ประเทศทั้งเชิงบวกและเชิงลบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นความ
จ าเป็นตอ้งสร้างบุคลากรระดบัปริญญาโท สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม ในการเพิ่มศกัยภาพการพฒันาภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรซ่ึงเป็นฐานเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของไทยและของภาคใตใ้นสถานการณ์การแข่งขนั และเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 
 4.2 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง
ผลิตมหาบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร และมีทกัษะในการ
เลือกใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวตั บูรณาการเพื่อก าหนด
นโยบายหรือ/และวางแผนกลยทุธ์ ตลอดจนมีความสามารถในการจดัการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจเกษตร
และธุรกิจเกษตรอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
 4.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  4.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิสัยทศัน์ มี
ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรเชิงพลวตัร 
  4.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในการแก้ปัญหาและจดัการการเกษตรและธุรกิจเกษตรได้อย่าง
เหมาะสม 
  4.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผดิชอบและช่วยเหลือสังคม  
 
5. ก าหนดการเปิดสอน  
 5.1  หลกัสูตรเดิมเร่ิมใชปี้การศึกษา 2555 
 5.2  หลกัสูตรปรับปรุงเร่ิมใชปี้การศึกษา 2560 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
6.1 ส าหรับแผน ก  

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ้ 1) และ 2) ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลกัสูตรฯ 

6.2 ส าหรับแผน ข  
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3)   คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ้ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสูตรฯ 
   
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 
8. ระบบการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัที ่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

วุฒิการศึกษา 

1* นางสุธญัญา  ทองรักษ ์ รศ. - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

2* นายสมบูรณ์  เจริญจิระตระกลู รศ. - Ph.D. (Economics of Agricultural, Rural and Food 
Production Development), U. of  Montpellier I,  France, 
2534 

3* นางสาวสิริรัตน์  เกียรติปฐมชยั ผศ. - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

4 นายไชยยะ  คงมณี อาจารย ์ - Ph.D. (Economics), U. of MontpellierSupAgro, 
France, 2558 

5 นายอยทุธ์  นิสสภา รศ. - Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), U. of 
New England, Australia, 2538 

6 นางสาวอรอนงค ์ ลองพิชยั ผศ. - Ph.D. (Agricultural Systems), Asian Institute of 
Technology, 2555 

7 นางอารี วบูิลยพ์งศ ์ ศ.เกียรติคุณ - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Illinois, Urbana 
Champaign, U.S.A., 2526 

หมายเหตุ : * อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

 12.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

วุฒิการศึกษา 

1 นางสุธญัญา  ทองรักษ ์ รศ. - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Missouri 
Columbia, U.S.A., 2538 

2 นายสมบูรณ์  เจริญจิระตระกลู รศ. - Ph.D. (Economics of Agricultural, Rural and Food 
Production Development), U. of  Montpellier I,  France, 2534 

3 นางสาวสิริรัตน์  เกียรติปฐมชยั ผศ. - Ph.D. (Agricultural Economics), U. of Giessen, 
Germany, 2551 

4 นายไชยยะ  คงมณี อาจารย ์ - Ph.D. (Economics), U. of  MontpellierSupAgro, France, 
2558 

5 นางสาวอรอนงค ์ ลองพิชยั ผศ. - Ph.D.  (Agricultural Systems), Asian Institute of 
Technology, 2555 

6 นางปรัตถ  พรหมมี ผศ. - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม. เกษตรศาสตร์, 2543 
7 นางปริญญา  เฉิดโฉม ผศ. - วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), ม. เกษตรศาสตร์, 2539 
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ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

วุฒิการศึกษา 

8 นางสาวพิชญา  บุญศรีรัตน์ อาจารย ์ - Ph.D.  (Economics), U. of Massachusetts, U.S.A., 2557 
9 นางสาวกนัยา  อคัรอารีย ์

 
อาจารย ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2552 
10 นายพลากร  สตัยซ่ื์อ อาจารย ์ - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์, 2553 

 

 12.3 อาจารย์พเิศษ 
หลกัสูตรจะเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความรู้ ความสามารถมาสอนหรือบรรยายพิเศษให้กบั

นกัศึกษา โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

13. จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนกัศึกษาท่ีจะเร่ิมตน้รับในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และคาดวา่จะส าเร็จ
การศึกษา มีดงัน้ี 

1) แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
คาดวา่จะจบการศึกษา - - 10 10 10 

 

2) แผน ข 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
รวม 30 60 60 60 60 
คาดวา่จะจบการศึกษา - - 30 30 30 

 

 

14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 14.1   หอ้งบรรยาย หอ้งปฏิบติัการของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ ในมหาวทิยาลยั 
 14.2 หอ้งพกันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 14.3 หอ้งคอมพิวเตอร์ของศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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15.  ห้องสมุด 
 ใช้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงมีหนังสือ ต ารา เอกสารส่ิงพิมพ์ และส่ือการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  และธุรกิจเกษตร นอกจากน้ี ยงัค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้จาก
ฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิคส์ของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เช่น ฐานขอ้มูล Business 
Source Complete, JSTOR, Ingenta Connect, Science Direct เป็นต้น  รวมทั้ งค้นคว้าข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ยงัสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากหอ้งสมุดของหลกัสูตรฯ 
 

16.  งบประมาณ 
 ใช้ เงินงบประมาณเงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรในการด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์สนับสนุน 
ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 

 

17.  หลกัสูตร 
 17.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต โดยมีแผนการศึกษาให้
นกัศึกษาเลือกได ้ 3  แผน คือ 
 1) แผน ก แบบ ก 1 ท าวทิยานิพนธ์ 
 2) แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์ 
  3) แผน ข เรียนรายวิชา ท าสารนิพนธ์ และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) 
 

 17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  ในแต่ละแผน  มีจ  านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษา  แบ่งเป็นหมวดวชิาดงัน้ี 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข  
1)  หมวดวชิาบงัคบั  15 16  หน่วยกิต 
2)  หมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่  3 15 หน่วยกิต 
3) วทิยานิพนธ์  37 19  หน่วยกิต 
4)  สารนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 37 37 37 หน่วยกติ 
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 17.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
  17.3.1 หมวดวชิาปรับพื้นฐาน 
 เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานทางวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ และเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งเรียน
รายวชิาปรับพื้นฐาน จ านวน 2 รายวชิา คือ 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
878 – 501 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
878 - 502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Quantitative Tools   

  

 อน่ึง นกัศึกษาแต่ละคนจะตอ้งเรียนวิชาใดดงักล่าวขา้งตน้หรือไม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีหลกัสูตรก าหนด ส าหรับการลงทะเบียนรายวชิาปรับพื้นฐาน เป็นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบั
จ านวนหน่วยกิต (Audit) 
 

17.3.2 หมวดวชิาบงัคบั  

  ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2 เรียนวชิาบงัคบัจ านวน 15 หน่วยกิต 
  ส าหรับ  แผน ข  เรียนวชิาบงัคบัจ านวน  16 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาดงัน้ี 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
878 – 511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
 Economic Theory and Applications   
878 – 512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Economics and Agribusiness  
878 – 513 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Research Methods in Agribusiness Economics   
878 – 514 การวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Marketing Analysis and Management in Agribusiness     
878 – 515 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Strategic Management in Agribusiness   
878 – 596* สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar  

 หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ข 
   
 



 8 

  17.3.3 หมวดวชิาเลือก   

  ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2 เลือกจ านวน 3 หน่วยกิต 
  ส าหรับ  แผน ข  เลือกจ านวน  15 หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
878 – 521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Production Economics  
878 – 522 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Farm Management  
878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics   
878 – 524 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Marketing Economics  
878 – 525 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
 International Agribusiness Management  
878 – 526 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินคา้โอทอป 3(3-0-6) 
 Economics of OTOP Commodity  
878 – 527 การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Industry Management  
878 – 528 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness   
878 – 529 การเป็นผูป้ระกอบการและการจดัการธุรกิจขนาดยอ่มดา้นธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Small Agribusiness Management  
878 – 530 พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Organization Behavior and Human Resource Management in Agribusiness  
878 – 531 บญัชีและการเงินเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Management  
878 – 532 การวเิคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
 Project Analysis in Agribusiness  
878 – 533 วธีิเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
 Quantitative Methods in Agribusiness Economics    
878 – 534 การวเิคราะห์นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Policy Analysis   
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รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
878 – 535 การจดัการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
 Management of Information System in Agribusiness   

878 – 536 สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5) 
 Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN   
878 – 537 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(x-y-z) 
 Special Topics in Agribusiness Economics   

 หมายเหตุ : การเรียนวิชาเลือกอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวแล้ว ท้ังในหรือนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อน 
 

 17.3.4 สารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ 
   แผน ก แบบ ก 1 วทิยานิพนธ์  จ านวน 37   หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 วทิยานิพนธ์  จ านวน 19   หน่วยกิต 
   แผน ข    สารนิพนธ์  จ านวน  6   หน่วยกิต 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
878 – 597 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Minor Thesis  
878 – 598 วทิยานิพนธ์ 19(0-57-0) 
 Thesis  
878 – 599 วทิยานิพนธ์ 37(0-111-0) 
 Thesis  

 
 17.4 ความหมายของรหัสวชิาและจ านวนหน่วยกติ  
 ค าอธิบายรายวชิา 
 รหสัวชิาของรายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร  รหสัตวัเลขมีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    
  17.4.1 รหสัตวัเลขสามต าแหน่งแรก แสดงถึง รหสัวชิาของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงใชเ้ลข 878 
  17.4.2 รหสัตวัเลขสามต าแหน่งหลงั 
 ตวัเลขต าแหน่งท่ี  4 แสดงถึง การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 ตวัเลขต าแหน่งท่ี  5 แสดงถึง    รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอนมีความหมายดงัน้ี 
   0 หมายถึง หมวดวชิาปรับพื้นฐาน 
   1   หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
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      2 และ 3  หมายถึง   หมวดวชิาเลือก 
   9   หมายถึง   รายวชิาสัมมนา สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ 
 ตวัเลขต าแหน่งท่ี  6 แสดงถึง ล าดบัท่ีรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 
 17.4.3 ความหมายของหน่วยกิต 
  ตวัอยา่งเช่น 3(3-0-6) โดยใหค้วามหมายของตวัเลข ดงัน้ี 
 เลขตวัท่ี  1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตวัท่ี  2 หมายถึง จ านวนชัว่โมงบรรยาย/สัปดาห์ 
 เลขตวัท่ี  3 หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติั/สัปดาห์ 
 เลขตวัท่ี  4 หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง/สัปดาห์ 
 

17.5   แผนการศึกษา 
17.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

ปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
   

ปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0) 
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17.5.2 แผน ก แบบ ก 2 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนช้ันปีที ่1 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-501 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878-502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 
ปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
878-512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-513 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-514 การวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-598 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
 รวม 9(6-9-12) 
 

ปีที ่2 
  

ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-515 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-598 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 รวม 9(3-18-6) 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-598 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0) 
 รวม 10(0-30-0) 
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17.5.3 แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนช้ันปีที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-501 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
878-502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 6(6-0-12) 
   

ปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
878-512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878-596   สัมมนา  1(0-2-1) 
 รวม 10(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-513 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-514 การวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z) 
   

ปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-515 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878-597 สารนิพนธ์ 2(0-6-0) 
 รวม 11(x-y-z) 
   
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878-xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878-597 สารนิพนธ์ 4(0-12-0) 
 รวม 7(x-y-z) 
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 17.6 ค าอธิบายรายวชิา 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

878–501 หลกัเศรษฐศาสตร์                                 3(3-0-6) 
(Principles of Economics) 

  หลกัและแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ดา้นจุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคในเร่ืองทฤษฎีราคา การผลิต การ
บริโภค และโครงสร้างตลาด นโยบายเศรษฐกิจระดบัจุลภาค แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคในเร่ือง
รายไดป้ระชาชาติ อุปสงค์รวม อุปทานรวม นโยบายเศรษฐกิจระดบัมหภาค นโยบายการเงิน การ
คลงั และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  Principles and fundamental concepts in microeconomics and macroeconomics; basic 
economic problems and economic system; microeconomic concepts: price theory, production, 
consumption, and market structure; microeconomic policy; macroeconomic concepts: national 
income, aggregate demand, aggregate supply; macroeconomic policy monetary policy, fiscal 
policy; international economy 
 
878–502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
 (Basic Quantitative Tools) 
 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการจดัการและตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจเกษตร สมการ อสมการ ฟังกช์นั กราฟ คณิตศาสตร์ทางการเงิน การหาอนุพนัธ์และการประยกุต ์
การประยกุตใ์ชส้ถิติเพื่อการจดัการและตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ความน่าจะ
เป็น สถิติพรรณนา สถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอย
เบ้ืองตน้ การทดสอบการเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งตวัแปร  
 Application of mathematics for management and decision in agricultural economics and 
agribusiness: equation, inequality, function, graph, financial mathematics, differentiation and 
application; application of statistics for management and decision in agricultural economics and 
agribusiness: probability, descriptive statistics, parametric statistics, correlation analysis, regression 
analysis, independence test 
 
878-511 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์และการประยุกต์     3(3-0-6) 

 (Economic Theory and Applications) 
 อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน โครงสร้างของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึง
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แข่งขนัก่ึงผูกขาด และตลาดผูข้ายน้อยราย ทฤษฎีเกม ความลม้เหลวของระบบตลาด แนวคิดและ   
การค านวณบญัชีรายไดป้ระชาชาติ การก าหนดระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ องคป์ระกอบของ 
อุปสงค์รวม เงิน ตลาดเงิน และอตัราดอกเบ้ีย ตลาดแรงงานและอุปทานรวม เงินเฟ้อ การว่างงาน 
การคา้ระหวา่งประเทศ อตัราแลกเปล่ียน และดุลการช าระเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั 
วฏัจกัรธุรกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการประยกุต ์
 Demand, supply, and market mechanism; elasticity and its application; theory of 
consumer behavior; theory of production and cost, market structure of competitive market,  
monopoly, monopolistic competition, and oligopoly; game theory; market failure; concepts and 
measurements of national income accounts; determination of national income equilibrium; 
components of aggregate demand; money, money market, and interest rate; labor market and 
aggregate supply; inflation; unemployment; international trade, foreign exchange rate, and balance 
of payment; monetary and fiscal policy; business cycle; theory of economic growth; applications  
 
878-512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกจิเกษตร                                    3(3-0-6) 
 (Agricultural Economics and Agribusiness) 
 บทบาทของภาคเกษตรต่อการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของโลก การบริโภค
ของโลก การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรของอาเซียน สถานภาพการผลิตทาง
การเกษตร การลงทุนและการใชท้รัพยากรเกษตรและส่ิงแวดลอ้มของไทย  ศกัยภาพการแข่งขนัของ
ภาคเกษตรไทยในเวทีอาเซียนและตลาดโลก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ 
ผลิตภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุน การวเิคราะห์นโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อ
การพฒันาภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา 
ภาคเกษตรไทยอยา่งย ัง่ยนื  
 Role of agricultural sector to world food and related industries; world consumption; 
development in agricultural and agribusiness sector in ASEAN; status of agricultural production, 
investment and utilization of agricultural resource and environment in Thailand; competitiveness 
of Thai agriculture in ASEAN and world markets; applications of economics theory to analyse of 
productivity and efficiency in agricultural production and investment; policy analysis and policy 
impact on agriculture, and agribusiness development and farmers’well being; strategy for 
sustainable development in  agricultural sector 
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878-513 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร     3(3-0-6) 
 (Research Methods in Agribusiness Economics) 
 ประเภทของการวิจยั ขอบเขตของงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร กระบวนการ
ในการวิจยั การจดัเตรียมขอ้เสนอโครงการวิจยั ประเภทของขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยั
เชิงปริมาณและงานวจิยัเชิงคุณภาพ การบริหารงานวจิยั  แหล่งทุนในการท าวจิยั จรรยาบรรณในการ
วจิยั และสาธิตการวเิคราะห์สถิติวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
 Types of research; scope of research in agribusiness economics; research process; 
preparation of research proposal; types of data and data analysis; quantitative and qualitative 
researches; research management; sources of research fund; research ethics; and demonstrations of 
research statistics analysis for social sciences 
 
878-514 การวเิคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกจิเกษตร                                         3(3-0-6)
 (Marketing Analysis and Management in Agribusiness)   
 ระบบการตลาดและราคาสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แนวคิด
การตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรคแ์ละการตลาดเชิงจิตวญิญาณ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร พฤติกรรม
ของผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์รและผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจดัการตลาดใน
โลกยคุใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑ์และการจดัการ กลยทุธ์การตั้งราคา กลยทุธ์และการจดัการช่องทาง
การจดัจ าหน่าย  การจดัการความเส่ียงในตลาดธุรกิจเกษตร จริยธรรมการตลาด 
 Marketing and price systems of agricultural products and agricultural inputs; new 
concepts in marketing: creative marketing and spiritual marketing; analysis of business 
environment: economic, social, political aspects; competitor analysis in agribusiness; behavior of 
organization buyers and consumers; market segmentation and strategic segment; marketing 
management in modern world: products development and management, price strategy, distribution 
strategy and management; agribusiness risk management; marketing ethics 
 
878-515    การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกจิเกษตร      3(3-0-6) 

 (Strategic Management in Agribusiness) 
 สภาพแวดล้อมของธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดกล

ยุทธ์ในระดับและมุมมองด้านต่าง ๆ เพื่อการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การประเมินกลยทุธ์ โดยเนน้กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร  
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 Business environment and related factors determining strategies; strategic formulation 
at different levels and aspects for sustainable business based on philosophy of Sufficiency 
Economy; strategic implementation; strategic evaluation in agribusiness enterprises 

 
878-521  เศรษฐศาสตร์การผลติทางการเกษตร                                                                    3(3-0-6)

 (Agricultural Production Economics) 
 การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรในภาวการณ์คงท่ีและพลวตั การ
จดัสรรปัจจยัการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต อุปสงคปั์จจยัการผลิตและอุปทานผลผลิตเกษตร ตน้ทุน
การผลิต การเติบโตของหน่วยธุรกิจฟาร์มและการวางแผนการผลิตภายใตค้วามเส่ียงโดยวิธีการทาง
โปรแกรม 
 Analysis of agricultural production economic theory under static and dynamic situations; 
allocation of factors of production; production efficiency; demand for factors of production and 
supply of agricultural products; costs of production; growth of farm business; programming for 
production planning under risk 
 
878-522 การจัดการธุรกจิฟาร์มสมัยใหม่                                                                           3(3-0-6) 
 (Modern Farm Management) 
 สภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจฟาร์มในยุคการเปล่ียนแปลง การประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์ทุนและทรัพยากร การวางแผนฟาร์มขนาดเล็ก  
ฟาร์มผสมผสาน และฟาร์มขนาดใหญ่ การวางแผนและจดัการเกษตรปราณีต การใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและการจดัการ การจดัท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม 
การควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความส าเร็จของธุรกิจฟาร์มอยา่งย ัง่ยนื และกรณีศึกษาการจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่ 
 Farm business environment in transition era; application of economic concepts for 
decision making; capital and resource analysis; small, integrated, and large farm plannings; planning 
and management of intensive farm; information system for planning and management; budgeting, 
farm quality control and standards; controlling and evaluation; applications of the Sufficiency 
Economy Philosophy for sustainable farm business success; case study of modern farm 
management 
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878-523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคและเคร่ืองมือ การ
วิเคราะห์ของศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาและตดัสินใจทางการจดัการขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเชิงประจกัษ์ การวิเคราะห์การผลิตและตน้ทุน การ
วิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การก าหนดราคา การตดัสินใจการผลิตในระยะสั้น
และการวางแผนระยะยาว การหาค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้กบัธุรกิจเกษตร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยนื 
 Applications of economic theories and concepts; techniques and tools for decision making 
to solve managerial problems of business and non-profit organization; empirical analysis of demand and 
supply; production and cost analysis; risk analysis, market structure analysis;  price determination; 
production decision making in short-run and long-run planning; determination of optimum economic 
value under constraint, emphasize on the applications in agribusiness, applications of the Sufficiency 
Economy Philosophy for sustainable business success 
 
878-524  เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร                                                                             3(3-0-6) 
 (Agricultural Marketing Economics) 
 สถานการณ์และปัญหาการตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ และอาหาร พฤติกรรมของ
ระบบตลาด แนวทางการศึกษาตลาดสินคา้เกษตรและอาหารดว้ยการจดัการองคก์ารอุตสาหกรรม 
ประสิทธิภาพของระบบตลาดและหน่วยธุรกิจ ทฤษฎีและแบบจ าลองเชิงประจกัษ์เพื่อวิเคราะห์ 
อุปสงค์และอุปทานของสินคา้เกษตรฯ บทบาทของขอ้ตกลงระหว่างประเทศต่อการตลาดสินคา้
เกษตรในประเทศ ตลาดล่วงหนา้สินคา้เกษตร 
 Market situation and problems of agricultural commodities and products and food; 
behavior of marketing systems; industrial organization approach to study markets of agricultural 
products and food; efficiency of marketing systems and firms; theory and empirical models for 
analysis of demand and supply of agricultural commodities and products and food; roles of 
international agreements on changes in domestic agricultural marketing systems; agricultural 
futures market 
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878-525   การจัดการธุรกจิเกษตรระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Agribusiness Management) 

 ความส าคญัของธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ สถาบนัและนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร
ระหวา่งประเทศ กฎระเบียบและมาตรการการด าเนินธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ กลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ  การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศดา้นการผลิต การตลาด การเงิน 
ทรัพยากรมนุษย ์โลจิสติกส์ และสารสนเทศ 
 Importance of international agribusiness; international agricultural institution and 
economic policy; regulations and measures in international agribusiness operation; strategy in 
international agribusiness operation; international agribusiness management in production, 
marketing, finance, human resource, logistics, and information 
 
878-526  เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป     3(3-0-6) 
 (Economics of OTOP Commodity) 
     เหตุผลและหลกัการของกระบวนการโอวอปและโอทอป พฒันาการของสินคา้โอทอป  
ของโลกและของไทย นโยบายและกฎระเบียบส าหรับสินคา้โอทอปในประเทศ เกณฑก์ารเลือกผลิต
สินคา้โอทอป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับดา้นการผลิตและดา้นการตลาดสินคา้โอทอป 
ระบบตลาดสินคา้โอทอป ผลการด าเนินงานของระบบตลาด การประเมินผลการด าเนินการของร้าน
ขายสินคา้โอทอป ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาโอทอปของไทย ประเด็นทา้ทายส าหรับผูผ้ลิต
สินคา้โอทอป 
 Rationales and principles of OVOP and OTOP; development of OTOP in the world 
and Thailand; policies and regulations on OTOP; criteria on choice of OTOP product; economic 
analysis of OTOP production and marketing;  marketing system of OTOP product and 
performance;  evaluation of OTOP store operation; evaluation of OTOP development in Thailand; 
challenges to OTOP producers 

 
878-527   การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร      3(3-0-6) 

   (Food Industry Management) 
 ความส าคญัและบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พฒันาการ
และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมอาหาร ความตอ้งการของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หลกัการ
จดัการอุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วตัถุดิบ กระบวนการแปรรูป คลงัสินคา้ 
การขนส่งและการกระจายผลิตภณัฑ ์หลกัการของการปฏิบติัท่ีดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
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การสุขาภิบาล หลกัการในการบริหารความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิต กฎหมาย และมาตรฐาน
อาหาร 
 Importance and role of food industry to Thai economy; development and trend of food 
industry; marketing demand; principles of food industry management covering food chain from 
raw material, processing, warehouse, transportation, and distribution of the products;  good 
manufacturing practice and sanitation; principles of food safety management; laws; food standards  
 
878-528   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกจิเกษตร   3(3-0-6) 

   (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 
 ขอบเขตและความส าคญัของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการจดัการทางธุรกิจเกษตร 
ตวัช้ีวดัและองคป์ระกอบของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การบริหารสินคา้คง
คลังและการผลิต การจดัเก็บในคลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน และการสร้างมูลค่าและเพิ่มมูลค่าจากการวเิคราะห์ระบบโลจิสติกส์ 
 Scope and importance of logistics and supply chain in agribusiness management; 
indicators and components of logistics and supply chain covering management of raw material 
procurement, inventory and production management, warehousing, transportation; information 
technology in logistics and supply chain; value creation and value added via logistics analysis 
 
878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกจิขนาดย่อมด้านธุรกจิเกษตร      3(3-0-6)
 (Entrepreneurship and Small Agribusiness Management) 
 คุณสมบติัของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จ การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจและการคน้หาธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัตนเอง รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการจดัการ
ดา้นการตลาด การจดัการการผลิตและส่ิงแวดลอ้ม การเงิน กฎหมาย และการจดัท าแผนธุรกิจดา้น
ธุรกิจเกษตร 
 Characteristics of successful small entrepreneur; businesses opportunities and 
selection of potential business; business models; marketing planning; production and environment 
management; finance; law; preparation of business plans in agribusiness 
 
878-530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกจิเกษตร                   3(3-0-6) 
 (Organization Behavior and Human Resource Management in Agribusiness)  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม องค์การ ในรูปแบบต่าง ๆ และ 
การจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่องคก์าร การสรรหา การ
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คดัเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา และการพฒันาบุคลากร โดยเนน้ศึกษา
จากกรณีศึกษาในภาคธุรกิจเกษตร 
 Analysis of organization behavior at individual, group, and organizational level; 
human resources management based on Sufficiency Economy concepts including recruiting, 
performance appraisal, compensation, personnel maintaining and development; agribusiness case 
studies  
 
878-531 บัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ                                    3(3-0-6) 
 (Accounting and Finance for Management) 
 แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  
การวิเคราะห์ตน้ทุน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุม
ก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ แนวคิดทางการเงิน การจดัหาเงินทุน การลงทุนใน
สินทรัพย ์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์งบการเงิน ขอ้มูลทางการเงินเพื่อการตดัสินใจ 
จริยธรรมนกับญัชี-การเงิน 
  Managerial accounting concepts; use of accounting information for decision making; 
cost analysis; cost - volume - profit analysis; profit planning and control; cost analysis for decision 
making;  financial concepts; financing and investment; investment in assets, capital budgeting 
analysis;  financial statements analysis; use of financial information for decision making; 
accounting and finance ethics    
 
878-532 การวเิคราะห์โครงการทางธุรกจิเกษตร                        3(2-2-5) 
 (Project Analysis in Agribusiness)  
 ความหมายและลกัษณะของโครงการ แผนและโครงการ โครงการลงทุนทางการเกษตร 
แนวคิดวา่ดว้ยตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียง 
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกโครงการแบบกระแสหลกัและตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจและการเงินทางธุรกิจเกษตร และการประเมินผล
โครงการ 
 Definition and project features; plan and project; agricultural investment project; 
concept of project cost and benefit; valuation of project cost and benefit; differences between 
economic and financial project analysis; risk analysis; criteria to select the conventional projects 
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and Sufficiency Economy based project; case study of economic and financial project analysis in 
agribusiness; and project evaluation 
 

878-533   วธีิเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร      3(2-2-5) 
   (Quantitative Methods in Agribusiness Economics) 

 การใชส้ถิติเพื่อบรรยายและพยากรณ์ ประเภทของขอ้มูล การวิเคราะห์พหุปัจจยัดว้ยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  ความเป็นเหตุและผล การวิเคราะห์พฤติกรรมดว้ยสมการถดถอย การ
พยากรณ์ราคาและยอดขายดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา การวางแผนเชิงธุรกิจดว้ยโปรแกรมคณิตศาสตร์ 
ลิเนียร์โปรแกรมม่ิง การวางแผนการผลิตหลายช่วงเวลา และการวางแผนการผลิตภายใตค้วามเส่ียง 
การสร้างแบบจ าลองปัญหาการขนส่ง  
 Use  of  statistics for  explanation and forecasting; types of data; descriptive statistics 
and test for Independence; causality test; multivariate analysis using variance analysis, basic 
regression model for behavior analysis; price and sale forecasting using time series analysis; 
business planning using mathematical programming: linear programming; multi-period production 
and production under risk; transportation problem modeling 
 
878-534   การวเิคราะห์นโยบายเกษตร     3(3-0-6) 

   (Agricultural Policy Analysis) 
 แนวคิดว่าด้วยนโยบายเกษตร ทฤษฎีการผลิต การตลาดและการคา้ระหว่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง  พลวตัของภาคเกษตรในระบบเศรษฐกิจไทยและเขตการคา้เสรี การวิเคราะห์นโยบาย
เกษตรดา้นการผลิต การตลาด และการคา้ระหวา่งประเทศ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์นโยบายเกษตร 
กระบวนการก าหนดนโยบายเกษตร 

 Concepts of agricultural policy; related theories of production, marketing and 
international trade; dynamic of agricultural sector in Thai economy and free trade areas; 
agricultural policy analysis in production, marketing and international trade; selected tools for 
agricultural policy analysis; policy making process 

 
878-535   การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกจิเกษตร     3(2-2-5) 

   (Management of Information System in Agribusiness) 
 ลกัษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ แนวคิดเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ธุรกิจ ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบสารสนเทศ การจดัการฐานขอ้มูลและส่ือสารโทรคมนาคม 
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร การสร้างและการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการในองคก์ารทางธุรกิจเกษตร และผลของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม 

 Characteristics of management information system; concepts of computer systems for 
business: hardware, software, information system, database management and telecommunications; 
applications of information system in agribusiness; construction and management of information 
system for agribusiness organization; impact of information system to society 
 
878-536    สัมมนาทางธุรกจิเกษตรและเศรษฐกจิในอาเซียน                  3(2-2-5) 

  (Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN) 
 การวิเคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกษตรในกลุ่มอาเซียนและอาเซียน+6 การศึกษาดูงาน

ดา้นธุรกิจเกษตรและการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจเกษตรท่ี
เลือก และน าเสนอในรูปของสัมมนา  
 Agribusiness opportunity analysis in ASEAN and Asean+6; agribusiness and 
economic activities excursion in ASEAN and seminar   
 
878-537   หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร      3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness Economics)   
 การศึกษาเชิงลึกในหัวขอ้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรท่ีน่าสนใจ หัวขอ้เปล่ียนแปลง
ไดแ้ละจะมีการประกาศในแต่ละปี  
 In-depth study of any interesting topic in agribusiness economics, topics can be 
changed and to be announced each year 
   

878-596 สัมมนา            1(0-2-1) 
 (Seminar)  
 การคน้ควา้เอกสารวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 Literature review in agribusiness economics research; report writing; and presentation  
878-597 สารนิพนธ์        6(0-18-0)  
 (Minor Thesis) 

 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 878-513 และ 878-596 
 การวจิยัเพื่อสารนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
 Research for minor thesis in agribusiness economics   
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878-598   วทิยานิพนธ์              19(0-57-0) 
   (Thesis) 
 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 878-513 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 การวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan A (A 2) 

 
878-599 วทิยานิพนธ์           37(0-111-0) 

 (Thesis) 
 การวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan A (A 1) 

 
18.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยก าหนด
ระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรตามองคป์ระกอบ 6 ดา้น คือ (1) การก ากบัมาตรฐาน (2) บณัฑิต 
(3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู ้เรียน  และ (6) ส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 1. องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 
ในการบริหารหลกัสูตร ไดก้ าหนดให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีหน้าท่ีในการติดตาม

การด าเนินงานของหลกัสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในเร่ือง (1) จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (2) คุณสมบติั
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (3) คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  (4)  คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อน (5) คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ (6)  คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (7) คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ (8)  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา (9) ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา (10) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และ (11) การปรับปรุง
หลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 2. องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัสูตรมีการติดตามและส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้น
การปรับปรุงการบริหารจดัการ พฒันาการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลแก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรในรอบปีการประเมิน และเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวจัิยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลกัสูตรมีการติดตามผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาและสรุปรายงานผลแก่

อาจารย ์ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรในรอบปีการประเมิน โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเรียนแผน ก  
 
 3. องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  และ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
1) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัของนกัศึกษา เช่น การเรียนปรับ

พื้นฐาน การอบรมเพิ่มในบางเร่ืองตามความจ าเป็น 
2) ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นกัศึกษา 

เช่น 
-  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  

 -  จดัสรรอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนกัศึกษา 
-  จัดกิจกรรมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกภาค

การศึกษา 
-  ให้นกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วา่

ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2556  
-  จดักิจกรรมการอบรม/อบรมเชิงปฏิบติัการเพิ่มเติม เก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองมือในการ

ท าวจิยั การใชโ้ปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล และ การเขียนรายงานวิชาการ เพื่อช่วยนกัศึกษาใน
การท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหส้ าเร็จตามแผนการศึกษา 

3) ก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ดงัท่ีระบุขา้งตน้ โดย 

-  ในแต่ละภาคการศึกษา มีการจดัประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพื่อแลกเปล่ียน/วางแผนกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ฯ ท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) และ
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พิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวชิา รวมทั้งใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนดงัท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3  

-  ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อประมวลผลการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันารายวิชาใน 
ปีการศึกษาถดัไป 

 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริหารหลกัสูตรในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน 

ในทุก ๆ ดา้น 
 

 4. องค์ประกอบที ่4 คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพฒันาคณาจารย์ 

1) ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
หลกัสูตรฯ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัน้ี 
- คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
-  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตรวจสอบคุณสมบติัและพิจารณาอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัของ

การเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และเสนอช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑฯ์ 

2) ระบบ กลไก หรือแนวทางการบริหารอาจารย์ 
เพื่อให้ไดอ้าจารยท่ี์มีคุณสมบติัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในดา้นวุฒิการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง หลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดระบบ
การบริหารอาจารย์เป็นแผนระยะยาว ผ่านทางระบบกลไกการพฒันาบุคลากรของคณะฯ ผ่าน
สาขาวชิาฯ 

- สาขาวิชาเสนอแผนพฒันาบุคลากรของสาขาฯ ในดา้นต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน และ
การขอต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยม์ายงัคณะ  

- คณะฯโดยทีมบริหาร ประเมินความก้าวหน้า ผลสัมฤทธ์ิ และวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค 
(3 ) การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
การเตรียมผูส้อนท่ีเป็นอาจารยใ์หม่ ระบุไวข้า้งตน้ในหมวด 6 การพฒันาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตรวจสอบและติดตามขอ้มูลเพื่อใหร้้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวิชาการของ
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อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
สาขาฯ และคณะฯ จดัท าแผนระยะยาวในเร่ืองอตัราก าลงั การสรรหา การด ารงรักษาและ

แผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ และหลกัสูตรฯ ได้สอบถามความคิดเห็นของอาจารยต่์อการ
บริหารหลกัสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนในการพฒันาการด าเนินงานของ
หลกัสูตร 

 
 5. องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ก าหนดสาระรายวิชาในหลกัสูตรให้มีเน้ือหาสอดคลอ้ง

ตามปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ให้ทนัสมยั
ตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ของสาขา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1)  แนวปฏิบติัการก าหนดผูส้อน การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอนและ 

การจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดก้ าหนดผูส้อนท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ฯ เขา้

ร่วมประชุมอาจารยผ์ูส้อนและจดัท าและส่ง มคอ.3  รวมทั้งปรับแก ้ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  
- งานบัณฑิตศึกษา  ติดตามการประเมินรายวิชา  ประเมินผลอาจารย์โดยนักศึกษา 

ประเมินผลอาจารยโ์ดยอาจารย ์และเอกสารเพื่อการทวนสอบ 
2) แนวทางการก าหนดหัวขอ้วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 

การช่วยเหลือก ากบัติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา 
- นกัศึกษาเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีสนใจ 
- มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้สอดคล้องกบัความสนใจของ

นกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
-  แจง้หวัขอ้วิทยานิพนธ์และรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยงับณัฑิตวทิยาลยัและ 

กองทะเบียนและประมวลผล 
3) การช่วยเหลือก ากบัติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษา กลไกก ากบั 

ติดตามการศึกษาเช่นเดียวกบัระบบ กลไกหรือแนวทางควบคุมดูแลให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

- การติดตามความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อควบคุมดูแลให้ค  าปรึกษา
แก่นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด ท าใหก้ารท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นไปตามแผน 
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- ให้นักศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเผยแพร่ผลงาน
วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไวใ้น มคอ.2 ของหลกัสูตร ภายใตห้วัขอ้การพฒันาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้นเช่นเดียวกบัระบบ กลไกหรือแนวทางควบคุมดูแลให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บณัฑิตศึกษา 

-  อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาท่ีเปิดสอน จดัท า มคอ.3 พิจารณาการจดัการประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 และจดัส่ง มคอ.3 ผา่นระบบออนไลน์ตามก าหนดเวลา 

- อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 6. องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลกัสูตร จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได ้เพื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการ

เรียนการสอน/โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ เพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  รวมทั้งจดัสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัการพฒันาเครือข่าย และสนบัสนุนการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
คณะกรรมการระดบัคณะวางแผน จดัหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

และ ให้อาจารยผ์ูส้อนเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และต ารา ไปยงัคณะกรรมการระดบัคณะเป็นประจ า
ทุกปี 

 6.3 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งการใช ้
 

 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรมีการประชุมหลกัสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ
สองคร้ัง  โดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามมหาวทิยาลยั/สภา
วชิาชีพก าหนด ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย  ไม่นอ้ย
กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา
เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 
1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายวชิาที่นักศึกษา 

ต้องค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
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II  รายวชิาทีนั่กศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
1.  รายวชิาสัมมนา (บังคับเฉพาะนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน แผน ข) 
 1.1  สังเขปวชิา 

 878-596 สัมมนา 
 (Seminar) 

   วิชาสัมมนา  เป็นการคน้ควา้เอกสารทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การเขียนรายงาน
ทางวิชาการและการน าเสนอรายงาน โดยศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ี
น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรของประเทศไทย ธุรกิจเกษตรของสินคา้เกษตรชนิดใดชนิด
หน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงหัวขอ้รายงานตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  รวมทั้งน าเสนอ
รายงานท่ีจดัท าโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้ทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษา 
 

 1.2    วตัถุประสงค์รายวชิา 
   1) เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ทกัษะในการเรียนรู้กระบวนการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และมีทกัษะในการเขียนรายงานทางวชิาการอยา่งมีแบบแผน  
   2) เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ทกัษะในการน าเสนอผลงานของตนเองต่อสาธารณชนให้เขา้ใจ
และยอมรับไดด้ว้ยเหตุผล 
   3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีทกัษะในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และวิจารณ์   
ผลงานของผูอ่ื้นในเชิงวชิาการ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
 
 1.3 การเรียนการสอน 
   การเรียนการสอนในวิชาสัมมนา จะมุ่งเน้นการฝึกทกัษะในการคน้ควา้ขอ้มูลรวมถึง
การเขียนรายงานทางวชิาการและการน าเสนอผลงานเป็นหลกั โดย 
   - ในช่วงแรก (ประมาณ 2 สัปดาห์) นกัศึกษาจะตอ้งเลือกหรือก าหนดหวัขอ้สัมมนาท่ี
สนใจและปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา (ซ่ึงรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหวัขอ้สัมมนา ทางอาจารยผ์ูจ้ดัการ
วชิาจะแจง้ใหท้ราบ) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหวัขอ้สัมมนาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   - จากนั้นนักศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานสัมมนาตามหัวขอ้ท่ีได้ตกลงร่วมกนัและมี
การปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นระยะ ๆ จนไดร่้างรายงานสัมมนาฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บความ 
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอรายงานสัมมนาในชั้นเรียน ซ่ึงจะเร่ิมน าเสนอรายงาน
ประมาณ 1 เดือนคร่ึงก่อนส้ินภาคการศึกษานั้น ๆ 
   โดยการน าเสนอสัมมนาในชั้นเรียนนั้น นกัศึกษาจะไดมี้ส่วนร่วมใน 3 กิจกรรมหลกัคือ 

1) ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัสัมมนาหรือพิธีกรในการสัมมนา 
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2) ท าหนา้ท่ีในการน าเสนอผลงานของตนเอง และ 
3) ท าหนา้ท่ีวจิารณ์ผลงานของผูอ่ื้น 

   นอกจากนั้น ในวิชาสัมมนายงัจดัให้มีการบรรยายพิเศษจากอาจารยพ์ิเศษในหัวขอ้ท่ี
จะเป็นประโยชน์ในการจดัท ารายงานสัมมนาของนกัศึกษา ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าสัมมนา 
การคน้ควา้ขอ้มูล และการเขียนรายงานสัมมนา ตวัอยา่งหวัขอ้ท่ีบรรยาย ไดแ้ก่ 
   - การตั้งประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
   - การใชห้อ้งสมุดและการสืบคน้ขอ้มูล 
   - ความส าคญัและหลกัการเขียนรายงานสัมมนา 
   - ปัญหาในการเขียนรายงานทางวชิาการ 
 
 1.4 รายงานสัมมนา 
   รายงานสัมมนามีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ 

  1.  ค าน า 
  2.  สารบญั 
   -  สารบญัเร่ือง  
   -  สารบญัตาราง 
   -  สารบญัภาพหรือรูป 
  3.  เน้ือเร่ือง (เน้ือหาหลกัของรายงาน) 
  4.  บรรณานุกรม หรือ เอกสารอา้งอิง 
  5.  ภาคผนวก (ถา้มี) 
 

 1.5 การเขียนรายงาน 
  การเขียนรายงานสัมมนา เป็นการเขียนรายงานทางวิชาการอยา่งมีแบบแผนเช่นเดียวกนั

กบัสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ กล่าวคือ วิธีการเขียนรายงานจะตอ้งมีรูปแบบ (Format) ความคง
เส้นคงวาและสอดคล้องกันทั้งเร่ือง ตั้งแต่การก าหนดหัวขอ้หลกั หัวขอ้ย่อยของเน้ือหารายงาน 
ตลอดจนมีการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการเขียนรายงานทางวชิาการ 
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                  (ตัวอย่างหน้าปกรายงานสัมมนา) 
รายงานวชิาสัมมนา  (878-596) 

 

เร่ือง 
 

………………………………….. 
 
 

โดย 
 
 

…………………………………. 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

…………………………………. 
 
 

อาจารย์ผู้จดัการวชิา 
 
 

…………………………………. 
 
 

ภาคการศึกษาที ่… ปีการศึกษา 25… 
หลกัสูตรปริญญาโท  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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2. รายวชิาสารนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ 
 2.1 สังเขปวชิา 

 878-597 สารนิพนธ์ 
  (Minor Thesis) 

 การวิจยัเพื่อสารนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งท าขอ้เสนอ
โครงการวจิยัเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ 

 878-598  และ 878-599 วทิยานิพนธ์ 
   (Thesis) 

 การวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และ 
แผน ก แบบ ก 1 ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และเรียบ
เรียงเป็นวทิยานิพนธ์ 
  ประเด็นค าถามท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับนักศึกษาในเบ้ืองต้นก่อนจะท าสารนิพนธ์หรือ 
วทิยานิพนธ์ คือ ประเด็นวธีิคิดวธีิท างานกบัประเด็นความต้ืนลึกหนาบางของรายงาน 
  1) วธีิคิดวธีิท างาน 
  ทั้งสารนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ ต่างก็เป็นงานศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบของการวจิยัทั้งคู่ 
ในเม่ือเป็นงานวิจยั วิธีคิดวิธีท างานหรือระบบคิดในการจดัท าจะตอ้งเป็นวิธีท่ีมีหลกัเกณฑ์หรือมี
ระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการประมวลปัญหาต่อหัวขอ้วิจยั มีค าถามวิจยั (Research 
Questions) มีวตัถุประสงค์และขอบเขตของการวิจยั  มีวิธีวิจยัซ่ึงบอกถึงขอ้มูลและการได้มาซ่ึง
ขอ้มูล รวมถึงวิธีวิเคราะห์หรือเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อจะตอบวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัไดค้รบถว้น ฯลฯ ซ่ึงวิธีคิดวิธีท างานดงักล่าว นกัศึกษาทุกคนสามารถประยุกตค์วามรู้ท่ีได้
เรียนจากวิชาวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ไปใช้ในการด าเนินงานจดัท าสารนิพนธ์หรือ
วทิยานิพนธ์ได ้
  2) ความตื้นลกึหนาบางของการวเิคราะห์ 
  ความแตกต่างของความต้ืนลึกหนาบางของการวิเคราะห์ระหว่างสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นเร่ืองท่ีตอบยาก แต่หากพิจารณาจากน ้ าหนักของวิชาท่ีวดัจากจ านวนหน่วยกิต 
กล่าวคือ วชิาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต เม่ือเทียบกบั 19 และ 37 หน่วยกิตส าหรับวชิาวทิยานิพนธ์ อาจ
กล่าวได้ว่าระดับความยากง่าย  ความซับซ้อนในการจัดท าวิชาวิทยานิพนธ์ควรจะมากกว่าวิชา 
สารนิพนธ์ประมาณ  3-6 เท่า 
  หรือหากขยายความในเชิงตรรกะ อาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่า หากความกวา้งของการ
วเิคราะห์เท่ากนั ความลึกของวิทยานิพนธ์ควรจะมากกวา่สารนิพนธ์ 3-6 เท่า และหากความลึกของ
การวเิคราะห์เท่ากนั ความกวา้งของวทิยานิพนธ์ควรจะมากกวา่สารนิพนธ์ 3-6 เท่า เช่นเดียวกนั 
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 2.2  การด าเนินงาน 

 สารนิพนธ์ 
  นักศึกษาแผน ข ต้องท าสารนิพนธ์ โดยการปฏิบติัในลักษณะการค้นควา้ด้วยตนเอง   
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตามหลกัสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร (ภาคสมทบ) นั้น ก าหนดไวโ้ดยประมาณวา่ นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 18 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ (ส าหรับการลงทะเบียน 6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา) ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไม่วา่จะ
เป็นการคน้ควา้ขอ้มูล เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เขียนรายงาน ฯลฯ 

 วทิยานิพนธ์ 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  และ แผน ก แบบ ก 1 ตอ้งท าวิทยานิพนธ์ โดยการปฏิบติัใน
ลักษณะการค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้ค  าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1 ท่าน และกรรมการอีก 3 - 4 ท่าน แล้วแต่กรณี ซ่ึงหลักสูตร
ก าหนดไวโ้ดยประมาณว่า  นักศึกษา ทั้ ง 2 แผนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 1 หน่วยกิต ในการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคน้ควา้
ขอ้มูล เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษา เขียนรายงาน ฯลฯ 
  ตัวเลข 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับ แผน ข ท่ีท าสารนิพนธ์  6 หน่วยกิต หรือ 30  
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (ลงทะเบียนเรียน 10 หน่วยกิต) ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2  หรือ แผน ก แบบ ก 1  ท่ี
ท าวิทยานิพนธ์อาจจะเป็นตวัเลขท่ีมีเหตุผล ให้จบได้ตามโปรแกรมคือ 2 ปี กับ 1 ภาคฤดูร้อน นั่น
หมายความวา่ นกัศึกษาทุกคนท่ีตอ้งการจบตามโปรแกรม ก็ตอ้งจริงจงั มุ่งมัน่อย่างต่อเน่ือง ความฝัน
จึงจะเป็นจริง ประเภทท่ีท า 1 สัปดาห์ หยุด 2 สัปดาห์  แบบน้ีระวงัจะกลายเป็นนักศึกษาตกค้าง  
(Non- Performing Student : NPS) โดยไม่รู้ตวั  
 
 2.3  การเขียนรายงานสารนิพนธ์ 
  หลกัสูตรไดจ้ดัท าคู่มือการเขียนรายงานสารนิพนธ์  โดยเน้นหนกัในเร่ืองรูปแบบการ
เขียนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการซ่ึงจะแจกให้กบันกัศึกษาทุกคนในภาคการศึกษาท่ี 2 ส าหรับชั้นปีท่ี 2 
ต่อไป 
 
   2.4 การสอบและก าหนดการสอบ 

 สารนิพนธ์ 
  ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามโปรแกรม หลกัสูตรฯ จะก าหนดให้มีการสอบ    
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 
  นักศึกษาท่ีมีความพร้อมจะสอบตามก าหนดการดังกล่าวได้หรือไม่ ให้ข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจอาจารยท่ี์ปรึกษาหัวข้อสารนิพนธ์  หากอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นควรให้สอบได้ นักศึกษา
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จะตอ้งยื่นค าร้องขอสอบสารนิพนธ์ดว้ยตนเองท่ีหลกัสูตรฯ โดยสามารถ Download แบบฟอร์มค า
ร้องขอสอบสารนิพนธ์ ไดท่ี้ www.economics.psu.ac.th/mab ส าหรับวนั - เวลา - สถานท่ีสอบนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาประสานงานกบัหลกัสูตรฯ เพื่อจะไดป้ระกาศใหผู้ส้นใจทราบต่อไป 
  ส่วนนักศึกษาท่ีไม่พร้อมท่ีจะจบตามก าหนดการ คือ ไม่สามารถสอบสารนิพนธ์ได้
ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด หลังจากนั้นหากพร้อมเม่ือไร ก็ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประสานงานกับ
หลกัสูตรฯ เพื่อด าเนินการสอบต่อไป 
  ในการสอบสารนิพนธ์นั้น จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 ท่าน และอาจารยท่ี์เป็นกรรมการ
สอบอีก 2 ท่าน รวม 3 ท่าน เขา้ฟังการน าเสนอสารนิพนธ์ และซักถามพร้อมให้ค  าช้ีแนะ ส่วนอาจารย์
และเพื่อนนกัศึกษาท่ีสนใจ ก็สามารถเขา้ฟังได ้

 วทิยานิพนธ์ 
  ให้ยึดแนวปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

http://www.economics.psu.ac.th/mab
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III การสอบประมวลความรอบรู้ ส าหรับนักศึกษา MABECON (แผน ข) 
 
1. เง่ือนไขของนักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 วา่ดว้ยแนวปฏิบติั
ต่างๆ ระดบับณัฑิตศึกษา ขอ้ 1 .1.2 วา่ดว้ยการสอบประมวลความรอบรู้ ระบุวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
แผน ข จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ไดเ้ม่ือเรียนรายวชิาทุกรายวิชาครบถว้นตามหลกัสูตรยกเวน้
วชิาสารนิพนธ์ และไดผ้ลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือระดบัตั้งแต่ B ข้ึนไป 
  จากระเบียบดงักล่าว หากน ามาประยุกต์กบัหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร ส าหรับนกัศึกษาแผน ข หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ จะตอ้ง
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถว้นจ านวน 37 - 43 หน่วยกิต (ข้ึนกบัจ านวนรายวิชาปรับพื้นท่ีนกัศึกษา  แต่ละ
คนตอ้งเรียน) 
  หรือ จะแยกตามประเภทของการลงทะเบียนไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
  -   ลงทะเบียนเรียนเพื่อนบัหน่วยกิตตามหลกัสูตร        37 หน่วยกิต 
  -   ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตสะสม (ปรับพื้น)               0 - 6 หน่วยกิต 
  ข้อสังเกต คือ ไม่ว่านักศึกษาจะสอบรายวิชาสารนิพนธ์แล้วหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษาก็ยัง
มีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรอบรู้ได้ 
  ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแลว้ แต่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 3.00 ก็ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาเดิมหรือรายวิชาเลือกต่างๆ ที่ไม่เคยลงเรียน เพื ่อดึง
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 3.00 จึงจะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ ซ่ึงแน่นอนวา่จะตอ้งยืด
ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาออกไปอีก 
  อน่ึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามก าหนดของหลกัสูตร และได้คะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ ากว่า 3.00  ก็ใช่ว่าจะมีสิทธ์ิเข้าสอบประมวลความรอบรู้โดยอัตโนมัติ  ทั้ งน้ี 
แนวปฏิบัติในการเรียนหลักสูตรบณัฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก ำหนดไว้ว่ำนักศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมสิีทธ์ิสอบ และต้องกำรจะสอบจะต้องไปย่ืนค ำร้องขอสอบโดย
นั ก ศึ กษ ำส ำม ำรถDownload  แบบฟ อ ร์มขอส อบป ระม วลควำม รอบ รู้ ได้ ท่ี  Web Site : 
www.economics.psu.ac.th/mab นักศึกษาควรจะเตรียมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอสอบ
ประมวลความรอบรู้ไวล่้วงหนา้ และไปย่ืนขอสอบท่ีหลักสูตรฯ ประมำณ 2 สัปดำห์ก่อนก ำหนดสอบ 
 
2. การสอบ 
  ตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 วา่ดว้ยแนวปฏิบติั
ต่างๆ ระดบับณัฑิตศึกษา ขอ้ 1.1 ก าหนดวา่การสอบประมวลความรอบรู้ อาจเป็นแบบขอ้เขียนหรือ

http://www.economics.psu.ac.th/mab
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ปากเปล่าหรือทั้งสองแบบ  แต่ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรฯ  
ก ำหนดให้สอบท้ังข้อเขยีนและสอบปำกเปล่ำ 
 
3. แนวข้อสอบ 
  แนวคิด (Concept) ของการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) คือ 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนกัศึกษาท่ีจะน าหลกัวิชาและประสบการณ์จากการเรียนไป
ประยุกตใ์นการปฏิบติังาน การคน้ควา้วิจยัหรือการแกปั้ญหาดา้นต่างๆ ส าหรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรก็มุ่งเนน้การแกปั้ญหาทางธุรกิจเกษตรเป็นส าคญั ดงันั้นแนวข้อสอบกต้็องเป็นข้อสอบแบบ
วดัควำมรอบรู้จริงของนักศึกษำ ไม่ใช่เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งหาค าตอบจากการเรียนวชิาหน่ึงวชิาใดเป็นการ
เฉพาะ 
  เม่ือแนวคิดของการสอบประมวลความรอบรู้เป็นเช่นน้ี  ข้อสอบจึงถูกออกโดย        
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ซ่ึงคณะกรรมการประมวลความรอบรู้ดงักล่าวจะถูกแต่งตั้ง
ใหม่ทุกคร้ังท่ีจะมีการสอบประมวลความรอบรู้  
 
4. ช่วงสอบ 
  ส าหรับฤดูการสอบประมวลความรอบรู้ในแต่ละปีการศึกษา หลกัสูตรได้ก าหนดไว ้ 
2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน และคร้ังท่ี 2 ในเดือนกรกฎาคม  
 
5. เกณฑ์การวดัผล 
  นกัศึกษาผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 
6. ประกาศผลสอบ 
  ประกาศผลสอบหลงัจากวนัสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ผูส้อบผ่าน (กรณีสอบสารนิพนธ์
เรียบร้อยแลว้) ก็เตรียมตวัท าเร่ืองขอจบต่อไป กำรท ำเร่ืองขอจบและงำนธุรกำรอ่ืน ๆ ต้องกระท ำให้
แล้วเสร็จภำยในปลำยเดือนกรกฎำคม จึงจะสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำพร้อมรับปริญญำเป็นมหำบัณฑิต 
 
7. หากสอบไม่ผ่านมีสิทธ์ิแก้ตัวหรือไม่ 
  นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านคร้ังท่ี 1 สามารถสอบและยื่นแบบฟอร์มขอ
สอบประมวลความรู้คร้ังท่ี 2 ได ้อยา่งไรก็ตาม ตำมระเบียบของบัณฑิตวิทยำลัย ก ำหนดให้นักศึกษำ
แต่ละคนมสิีทธ์ิสอบประมวลควำมรอบรู้ได้คนละไม่เกิน 2 คร้ัง 
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8.  ข้อแนะน าในการเตรียมตัวสอบ 
  ก่อนถึงวนัสอบนกัศึกษาท่ีตอ้งการจะส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา ตอ้งเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมใน 2 ประเด็น 
  ประเด็นที่ 1 ว่ำด้วยสำรนิพนธ์ หลกัสูตรฯ ก าหนดให้มีการสอบรายวิชาสารนิพนธ์ของ
นกัศึกษาต่อหนา้กรรมการสอบระหวา่งช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 
  ดังนั้ นนักศึกษาแผน ข ทุกคน ควรมีความกระตือรือร้นในการเร่งรัดการท ารายงาน 
สารนิพนธ์ให้ส าเร็จ เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ และเขียนรายงาน และส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ เพื่อจะได้
จดัการสอบ (การสอบป้องกนั) ให้แลว้เสร็จตามช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อนกัศึกษาจะได้มีเวลาใน
การแกไ้ขรายงานสารนิพนธ์หลงัสอบ และท าฉบบัสมบูรณ์ส่งหลกัสูตรฯ ต่อไป  
  ประเด็นที่ 2 ว่ำด้วยกำรทบทวนรำยวิชำท่ีเคยเรียนมำก่อนสอบประมวลควำมรอบรู้ 
นกัศึกษาตอ้งหมัน่ทบทวนบทเรียนในทุกวิชาท่ีเคยเรียนผ่านมาแลว้ อาจจะอ่านเองคนเดียว หรือนดั
เพื่อน ๆ จบักลุ่ม Discuss บทเรียนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการจบักลุ่ม Discuss สถานการณ์ทาง 
ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั การจบักลุ่มร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
น่าจะช่วยเพิ่มความเขา้ใจในบทเรียน รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้และรวดเร็วกว่า และควรกระท า
กนัอย่างสม ่าเสมอ อาจจะก าหนดเป็นเทศกาลก่อนสอบประมวลความรอบรู้ 1 เดือน หรือ 1 เดือนคร่ึง 
ดงันั้นการเป็นมหาบณัฑิตใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดก็คงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กจิกรรมการพฒันาการเรียนการสอน 

และกจิกรรมนักศึกษา 
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IV   กจิกรรมการพฒันาการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 
   
  นอกจากการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีไดก้ าหนดแลว้ขา้งตน้ หลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ยงัได้จดักิจกรรมเสริมให้กบันักศึกษาท่ีเขา้เรียนในหลกัสูตรฯ 
ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพฒันานักศึกษาไปสู่การเป็นมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ดงักล่าว
แลว้ขา้งตน้ และสร้างบรรยากาศการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
   กิจกรรมเสริมท่ีหลกัสูตรฯ จดัให ้(ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความประสงคจ์ะเขา้ร่วม) มีดงัน้ี 
   1)  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรทั้งระบบ และการปรับตวัในการเรียน 
   2)  จดัอบรมทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์เสริมใหก้บันกัศึกษา  
   3)  เชิญวทิยากรมาบรรยายพิเศษใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรเก่ียวกบัประเด็นท่ีน่าสนใจ
ทางธุรกิจเกษตรหรือประเด็นธุรกิจเกษตรท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณปีละ 2 คร้ัง 
   4)  จดัพบปะนกัศึกษาปี 1 และ 2 และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อ Follow Up ดา้นการ
เรียนการสอน รับฟังปัญหาและขอ้เสนอจากนกัศึกษา และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เทอมละ 1 คร้ัง 
   5)  การจดัทศันศึกษา นอกจากการจดัทศันศึกษาในรายวชิาเรียนแลว้ ยงัมีการจดัทศันศึกษา
รวมของหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยจะจัดในช่วงปิดภาค
การศึกษาท่ี 2 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงการจดัทศันศึกษาน้ีอาจจะจดัในประเทศหรือต่างประเทศก็
ไดข้ึ้นอยูก่บัความพร้อมของนกัศึกษา 
   6)  กิจกรรมแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิต หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแลว้
ในช่วงเทศกาลรับปริญญาบัตร หลักสูตรฯ จะมีการจัดพบปะระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
มหาบณัฑิตและรุ่นน้อง เพื่อแสดงความยินดีกับมหาบณัฑิต และแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ติดตามผลการประกอบอาชีพของมหาบณัฑิต 
   นอกจากกิจกรรมของหลกัสูตรฯ ท่ีไดก้ล่าวแลว้ ในส่วนของนกัศึกษาเองก็สามารถจดั 
กิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
กิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ และกิจกรรมแสดงความยนิดีกบัมหาบณัฑิต  
   7) หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับชมรมธุรกิจเกษตร (มีทั้ งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็น
สมาชิก) จดักิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ทัวร์ธุรกิจเกษตรของสมาชิกชมรมชาว MAB และ
MABECON 
    
    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน าจากคณาจารย์และตัวแทนรุ่นพี ่MAB 

ภายใต้แนวคดิ  
“เรียนอย่างไรให้มีความสุขและ 

ประสบความส าเร็จ” 

V 
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V ข้อแนะน ำจำกคณำจำรย์และตวัแทนรุ่นพี ่MAB และ MABECON  
ภำยใต้แนวคิด “เรียนอย่ำงไรให้มีควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จ” 

 
ข้อแนะน ำจำก ... รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธัญญำ  ทองรักษ์ 

ดงัท่ีพวกเราทราบกนัดีวา่ ทุกคนอยากจะมีความสุข (ทุกขน์้อย) ในทุกช่วงเวลา ไม่วา่เราจะท า
กิจกรรมอะไรในชีวิต การเรียนก็เช่นเดียวกนั จะท าอยา่งไรใหมี้ความสุขในการเรียน จากท่ีอาจารยไ์ด้
ติดตามรุ่นพี่ MAB ท่ีเขา้มาเรียนพบว่าหลายคนพอจบออกไปคิดถึงเพื่อนๆ คิดถึงหลกัสูตรฯ คิดถึง
บรรยากาศท่ีเคยได้อยู่ร่วมกันในช่วง 2 ปีกว่าๆ อาจารย์ก็พอท่ีจะประเมิน/ประมาณได้ว่า เขามี
ความสุขในช่วงท่ีเรียนอยู ่ในความเห็นของอาจารย ์การท่ีจะเรียนให้มีความสุข (ในวยัท างาน) นั้นมี
หลายปัจจยัมาเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 
 1. มีเป้าหมายในการเขา้มาเรียนอยา่งชดัเจนวา่นกัศึกษาตอ้งการอะไร คาดหวงัอะไร ซ่ึงความ
ชดัเจนในเป้าหมายน้ี ถือว่าเป็นหัวใจส าคญั เพราะเม่ือมีอุปสรรคเราจะได้ไม่ลงัเล สับสนและเป็น
ทุกขก์บัอุปสรรคเหล่านั้นมากจนเกินไป 
 2. เป็นผูท่ี้มีการวางแผนในการท างานและมีระบบ เพื่อน าไปสู่การจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เพราะการเรียนในหลักสูตร MABECON ของนักศึกษา นักศึกษามีเวลาค่อนข้างจ ากัดเม่ือเทียบกับ
กิจกรรมท่ีตอ้งจดัการ เช่น ครอบครัว งาน เรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การสร้างมิตรภาพระหวา่งรุ่น
พี่รุ่นน้องหรือในรุ่นเอง จะต้องจดัการให้มีความสมดุล เป้าหมายทั้ งหลายก็จะรักษาไวไ้ด้และมี
ความสุขในท่ีสุด 
  3. เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ และมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน (เรียน) ใหส้ าเร็จ 
 4. เป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี เราสามารถขจดั หรือจดัการกบัอุปสรรคได ้มองโลกบนความเป็น
จริง เช่น เป็นการยากมากท่ีเราจะไดทุ้กอยา่งพร้อมๆ กนั ตอ้งสละบางอยา่งเพื่อบางอยา่งเสมอ 
  5. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี เขา้กบัเพื่อนฝงูได ้มีการเรียนกนัเป็นกลุ่ม ไม่ใช่ศิลปินเด่ียว 
  6. ไม่พึ่งพิงคนอ่ืนมากจนเกินไป 
  7. มีการติดตามงาน (เร่ืองท่ีเรียน) อยา่งสม ่าเสมอ กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งขาดเรียน  
  8. มีการประสานงานหรือส่ือสารกบัหลกัสูตรฯ และอาจารยท่ี์ปรึกษา อยา่งสม ่าเสมอ 
 สุดทา้ยแต่ส าคญัไม่นอ้ยกวา่ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ความสุขจะเพิ่มข้ึน ถา้คาดหวงัจาก
ผูอ่ื้นใหน้อ้ยลง แต่คาดหวงัหรือเรียกร้องจากตวัเองให้มากข้ึน 
 ขอใหน้กัศึกษา  MABECON  (MAB20) ทุกคนประสบความส าเร็จและมีความสุข 
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ข้อแนะน ำจำก ... รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล 
เรียนให้เป็นคิดให้เป็น 

 เรียนอยา่งไรใหมี้ความสุขส าหรับคนวยัท างาน  
 เรียนอยา่งไรใหมี้ความสุขส าหรับคนท่ีมีครอบครัว  
 เรียนอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จและมีความสุขดว้ยเป็นเร่ืองไม่ง่าย  
 อ่านคมัภีร์พระไตรปิฎกจบทั้งฉบบัยงัมิอาจเป็นอรหนัตไ์ด ้  
 ทุกอยา่งจึงเบด็เสร็จอยูท่ี่ใจ  
 ขนาดไหนเรียกวา่ส าเร็จก็อยูท่ี่ใจ  
 ขนาดไหนเรียกวา่มีความสุขก็อยูท่ี่ใจ  
 การศึกษาเป็นการสะสมทางปัญญา  
 ฝึกวธีิคิดท่ีติดกบัปัจจุบนัเขา้ไว ้ 
 ยงัไม่จบรายวชิาปรับพื้นก็อยา่ไปกงัวลกบัวชิาบงัคบั  
 เรียนวชิาบงัคบัยงัไม่จบก็อยา่ไปกงัวลกบัการท าสารนิพนธ์  
 เขียนสารนิพนธ์ยงัไม่เสร็จ ก็อยา่ไปกงัวลกบัการสอบประมวลความรอบรู้  
 ท าปัจจุบนัใหดี้ในแต่ละขั้น 
 ประเมินผลงานในแต่ละขั้นดว้ย …“กฎแห่งการลงแรง”  
 คือ “ติดดิน” สักหน่อย  
 ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดก้็จะถูกหลอมรวมใหเ้ราเป็นมหาบณัฑิตท่ีดีโดยไม่ยาก  
 แต่ท่ีจริงแลว้…มีหลายเร่ืองท่ีผมเองก็ยงัไม่อาจสอนลูกของตวัเองใหป้ฏิบติัตามได ้  
 …ฤาจะสอนสังฆราช 
 
ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิริรัตน์  เกยีรติปฐมชัย  
ส ำหรับนักศึกษำใหม่ MABECON 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MABECON (MAB20) ทุกคน การเรียนในหลักสูตร 
MABECON ทั้งหลกัสูตรภาคปกติและภาคสมทบ ตอ้งการความพร้อมทั้งพลงักายและพลงัใจ ความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจ อดทน และความเอาใจใส่อยา่งมาก เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งมาเขา้ห้องเรียน คน้ควา้ และ
ทบทวนบทเรียนในช่วงเวลาท่ีเคยเป็นเวลาพกัผอ่น แต่ไม่มีอะไรยำกเกนิควำมพยำยำมและควำมตั้งใจ
จริง ดงันั้นนกัศึกษาจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านการท างานและการเรียน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย เพื่อจะได้มีพลงังาน
เพียงพอในการเปิดรับความรู้ใหม่ เพื่อนใหม่และสังคมใหม่ ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่ความส าเร็จเป็น 
“มหำบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม” อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเอง 
ชุมชน และประเทศไทยต่อไป 
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ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปริญญำ  แก้วประดับ   
สวสัดีนักศึกษำ MABECON  (MAB20)  ทุกท่ำน 

ยินดีตอ้นรับนักศึกษาทุกคนเขา้สู่การเรียนในระดบัปริญญาโท ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
การเรียนในระดบัปริญญาตรีอยู่พอสมควร ประกอบกบัสถานภาพของผูเ้รียนท่ีหลายคนอาจสวม
หมวกหลายใบ เช่น ส่วนใหญ่มีงานท า มีหนา้ท่ีการงานตอ้งรับผิดชอบมากมาย ในขณะท่ีบางคนตอ้ง
มีภาระครอบครัวตอ้งดูแลเอาใจใส่ ต่อไปน้ีเราตอ้งเพิ่มหมวกข้ึนมาอีกคนละใบ คือ การเป็นนกัศึกษา 
ซ่ึงจะท าให้ชีวิตของพวกเราต้องเปล่ียนไป ซ่ึงการเรียน (เป็นส่ิงท่ีทุกคนตัดสินใจเลือกแล้ว) เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กบัตนเองค าถามคือ เรำจะมีวิธีกำรจัดกำรเวลำของคุณอย่ำงไรให้
สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำเป็นมหำบัณฑิตที่สง่ำงำม ในขณะเดียวกันครอบครัวก็มีควำมสุข หน้ำที่กำรงำน
ยังก้ำวหน้ำได้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองทา้ทายกบัทุกคนท่ีเขา้มาเรียนในหลกัสูตรน้ีอยา่งมาก ซ่ึงท่ีผ่านมา
ตอ้งยอมรับวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการจดัการเวลาเป็นอยา่งมาก เพราะแต่ละคนมีหลาย
สถานภาพ และแต่ละสถานภาพถูกก าหนดดว้ยบทบาทและหน้าท่ี ท่ีตอ้งปฏิบติัโดยหลีกเล่ียงไม่ได้
ทั้งส้ิน  

ดงันั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัพวกเราทุกคน อาจารยอ์ยากให้ทุกคนไดต้ระหนัก
ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งการเรียน 2 ปีน้ี แลว้หาแนวทางในการรับมือกบัปัญหาอยา่ง
มีสติ เพื่อจะท าให้ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน์ ซ่ึงแต่ละคนก็มีปัญหาท่ีแตกต่างกนั และมากน้อยไม่เท่ากนั 
แต่ปัญหำส่วนใหญ่สำมำรถแก้ได้ด้วยกระบวนกำรจัดกำรที่ดีของเรำเอง  การวางแผนการท างาน  
การจดัล าดับความส าคญัของงาน จะช่วยให้เราท างานได้ทันในเวลาจ ากัด การส่ือสารกับคนใน
ครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอ การปรับเปล่ียนกิจกรรมในครอบครัวให้สอดคลอ้งกบัการเรียนของเรา ก็
จะท าใหค้รอบครัว Happy เขา้ใจคุณ และพร้อมเป็นก าลงัใจใหคุ้ณในการเรียนอีกดว้ย 

ตอนน้ีดูเหมือนปัญหาของคนรอบขา้งเร่ิมจะลงตวัหมดแลว้นะค่ะ ต่อไปน้ีก็อยูท่ี่ตวัเราแลว้
ล่ะค่ะ ว่าเราจะแน่วแน่มุ่งมัน่ สู้ (อึด) แค่ไหน เพราะบางคนอาจจบมานานแล้ว ท าให้พวกเราตอ้ง
ปรับตวัทั้งทางพื้นฐานวิชาการและรูปแบบการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท กบัเพื่อนใหม่ กับ
อาจารย ์อย่างไรก็ตามอาจารยเ์ช่ือแน่ว่า ส่ิงเหล่าน้ีทุกคนสามารถผ่านไปได้ ด้วยความขยนั มุ่งมัน่ 
ตั้ งใจจริงและท าจริงของตัวเราเอง ด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่ เพื่อนๆ และรุ่นพี่ 
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ของคณาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตรฯ  
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ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปรัตถ  พรหมมี   
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของหลกัสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตร รุ่นท่ี 20 ทุกท่าน  ดว้ยความเต็มใจยิ่ง  และหวงัวา่นกัศึกษาใหม่ทุกท่านจะมีความสุขใน
การเรียนระดับปริญญาโทในร้ัวมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อาจารยมี์ค าแนะน าเล็กน้อยให้แก่
นกัศึกษาใหม่ทุกท่านวา่  

ในการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความแตกต่างจากการศึกษาในระดบัชั้นท่ีผ่านมา เพราะจะ
เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิชาการเฉพาะด้านมากข้ึน และมีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน หรือแมก้ระทัง่ในกลุ่มผูเ้รียนเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ซ่ึง
กันและกันได้  ดังนั้ นเพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
นักศึกษาจึงควรระลึกไวเ้สมอว่า จงเป็นเสมือนน ้ าคร่ึงแก้วท่ีพร้อมจะเติมเต็มส่ิงใหม่ ๆ เสมอ   
นอกจากน้ีนักศึกษาควรก าหนดเป้าหมายในการตั้งใจมาเรียนในคร้ังน้ีคืออะไร ขอให้มีความตั้งใจ
และมุ่งมัน่  เพราะอาจจะมีอุปสรรคระหว่างการเรียน  ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจการงานหรืออ่ืน ๆ  
ดงันั้นความอดทนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนในระดบัปริญญาโท   

อาจารยข์อเป็นก าลงัใจและขอให้นกัศึกษาใหม่ทุกท่านประสบความส าเร็จในการเรียน  เพื่อ
ไดน้ าความรู้ใปสู่การต่อยอดเพื่อการพฒันาตนเอง ตลอดจนสังคมโดยรวม  ต่อไป  
 
ข้อแนะน ำจำก ... ดร. ไชยยะ  คงมณ ี

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน การตัดสินใจเข้าสู่การเรียนในระดับ
บณัฑิตศึกษานบัวา่เป็นการลงทุนและความทา้ทายคร้ังส าคญัในชีวิตของพวกเราทุกท่าน จึงหวงัให้
พวกเราเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายและอย่างมีความสุข ถ้าจะถามว่า เรียนอย่างไรให้มีความสุข? 
ค าตอบคงมีหลากหลาย หน่ึงในนั้ นคือ เราต้องสร้างสมดุลในชีวิตระหว่างการงาน การเรียน 
ครอบครัวและชีวิตส่วนตวั การวางแผนและจดัล าดับความส าคญักิจกรรมชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิการศึกษา จะให้ค  าตอบเราได้ว่า สมดุลชีวิตในอีก 2-3 ปีข้างหน้าควร
จดัการอย่างไร อย่างท่ีสอง ขอให้พวกเราสนุกกบัการใช้ชีวิตและใช้โอกาสจากสภาพแวดล้อม
วิชาการ อาจารย ์ เพื่อนใหม่ และทรัพยากรความรู้และขอ้มูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ ให้เกิดผล
การเรียนรู้ และให้คุม้กบัการลงทุนทั้งก าลงัทรัพย ์ก าลงักายและสติปัญญา อย่างสุดทา้ย พูดง่ายแต่
ท ายากคือ ขอให้รู้จกัมองหาความสุขในชีวิต ความสุขจากการเรียน และรู้จกัปล่อยวางเสียบา้ง แต่
ยงัคงมุ่งมัน่ไปสู่เป้าส าเร็จการศึกษาต่อไป 
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ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรอนงค์  ลองพชัิย 

ขอแสดงความยินดีและยินดีตอ้นรับนักศึกษาใหม่ทุกคน อาจารยเ์ช่ือว่าค าถามท่ีอยู่ในใจ
นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอนน้ีคือ ท าอยา่งไรให้เรียนจบและก็อยากจบตามแผนคือภายในระยะเวลา 2 ปี 
เพราะนกัศึกษาใหม่แต่ละคนมีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากเร่ืองเรียนท่ีแตกต่างกนั
ไป เช่น ภาระงาน ภาระครอบครัว หรือแมแ้ต่นกัศึกษาท่ีเรียนอยา่งเดียวก็คงมีค าถามน้ีเช่นกนั ค าตอบ
ส าหรับนักศึกษาทุกคนคือค าตอบเดียวกนั “ต้องเร่ิมต้นจำกกำรวำงแผนที่ดีภำยใต้ภำระหน้ำที่หรือ
ข้อจ ำกดัของแต่ละคน”  แต่ส่ิงท่ีทุกคนควรจะตอ้งค านึงหรือใชใ้นการประกอบการวางแผนนอกจาก
เป้าหมายเร่ืองการเรียนหรือเร่ืองงาน คือ ความสุขของตวัเองและคนในครอบครัว ทุกคนมีเวลาเท่ากนั 
แต่ภาระหน้าท่ีแตกต่างกนั ความสุขในชีวิตของตวัเองและครอบครัวก็ต่างกัน ดงันั้นจึงไม่มีสูตร
ส าเร็จในการวางแผนท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละคน แต่มีแนวทางส าหรับการ
วางแผนซ่ึงทุกคนสามารถหาอ่านได้จากหลากหลายแหล่งขอ้มูล เม่ือมีแผนท่ีดีแลว้ก็ตอ้งมีวินัยท า
ตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัมีความอดทนและพยายาม ซ่ึงเป็นเร่ืองของพลงัใจ แต่ส่ิง
ท่ีส าคญัพอๆ กนั คือ พลงักาย ใจสู้แต่ถา้ร่างกายไม่ไหวก็ไปต่อไม่ได้ การดูแลสุขภาพจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัดว้ยเช่นกนั ถา้ท าไดด้งัท่ีกล่าวมาอาจารยเ์ช่ือวา่ทุกคนสามารถส าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งแน่นอน  
 
ข้อแนะน ำจำก ... รองศำสตรำจำรย์ ดร. อยุทธ์  นิสสภำ 

แด่นักศึกษำทุกท่ำน 
 …. ผูมี้วทิยติ์ดตนไม่จนยาก เร่ืองล าบากภายหนา้อยา่สงสัย 
 นบัวา่เป็นผูท่ี้มีโชคชยั ถึงตกไปไกลถ่ินต่างดินแดน 
 มีอาภรณ์แพรพรรณอนัล ้าค่า มีเพชรนิลจินดาราคาแสน 
 มีเงินทองของใชไ้ม่ขดัแคลน ก็ไม่แมน้เหมือนผูรู้้วชิา 
 จะออกนัง่สังคมสมประกอบ ไม่ตอ้งหมอบคลานขลาดหวาดผวา 
 เพราะเราดูรู้ทนัดว้ยปัญญา ไม่หว ัน่เกรงเก่งกลา้สง่างาม…. 
 “บทประพนัธ์จากแม่ส าเนา  นิสสภา” 
  
ข้อแนะน ำจำก ... ดร.พฒันิจ โกญจนำท 
 ขอแสดงความยินดีกบันักศึกษาใหม่ หลกัสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
ทุกท่าน อยา่งไรก็ตามผมขอเรียนว่า กา้วต่อไปของพวกเราคือ การเรียนพร้อม ๆ กบัการท างานและ
น าไปสู่การจบเป็นมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับตวัในหลาย ๆ ด้าน ผมจึงถือ
โอกาสแนะน าการเรียนในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 
 ด้านการจดัการตนเองท่ีต้องเปล่ียนไปจะท าอย่างไรท่ีจะบริหารเวลา บริหารงาน บริหาร
ครอบครัว บริหารกลุ่มเพื่อน เพราะเวลามีการเปล่ียนไปท่ีจะตอ้งมีการไปเรียน หลาย ๆ วนัต่อสัปดาห์ 
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และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ นกัศึกษาทุกท่านจะตอ้งน าไปคิดว่า
ตนเองจะจดัการอยา่งไร 
 ดา้นการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทท่ีจะตอ้งศึกษาดว้ยตนเองมากข้ึน ท างานมากข้ึน 
คิดเชิงระบบมากข้ึน มีการคน้ควา้เพื่อหาค าตอบให้มากข้ึน  คิดแบบตั้งค  าถามและหาค าตอบอนัเป็น
พื้นฐานของการวิจยัท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของการเป็นมหาบณัฑิตจะตอ้งท าการปรับตวัทั้งการคิด
และทกัษะคอมพิวเตอร์ 
 ดา้นการพฒันาตนเอง ผมอยากให้นกัศึกษาคิดวา่เราไม่ไดม้าหาความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่เรา
มาเพื่อพฒันาทั้ง ความรู้ ทกัษะและคุณสมบติัเฉพาะตนเองพร้อมๆ กนั การมีความรู้แต่ขาดทกัษะ
หรือการมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมไม่ใช่การเป็นมหาบณัฑิตเลย ผมอยากให้พวกเราใชเ้วลา โอกาส 
เพื่อพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัท่ีพร้อมเพื่อน าไปพฒันาตนเองและประเทศชาติต่อไป 
 
ข้อแนะน ำจำก ... อำจำรย์พสุธำ  ระวงัสุข 
 การเรียนจบพร้อมคนอ่ืนและการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีตอ้งการของนกัศึกษาทุกคน 
เพราะผูมี้ประสิทธิภาพในการเรียนย่อมได้รับความส าเร็จเป็นมหาบัณฑิตท่ีมีศกัด์ิศรี คู่ควรกับ
ปริญญาท่ีไดรั้บ และยงัน าพาใหชี้วติประสบความส าเร็จ 
 ในสังคมยุคปัจจุบนั เป็นยุคไร้พรมแดนหรือยุคสังคมข่าวสาร ใครมีขอ้มูลข่าวสารมาก ใครรู้
ข้อมูลมาก ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ย่อมได้เปรียบคนอ่ืน ท่ีจะอยู่รอดในโลกน้ี การเรียน จึงไม่ใช่
กิจกรรมช่วงหน่ึงของชีวติ แต่ทุกคนตอ้งแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต (Life – Long - Learning) และการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัจะมาจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Study) ผา่นส่ือการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 การจะเป็นนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกบัการเรียน โดยเฉพาะ
ในระดบัปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
นั้น นักศึกษาจะตอ้งสามารถรับผิดชอบด าเนินการทางการเรียนในทุกกรณี อาทิ เขา้ชั้นเรียน ท า Case 
Study ท าขอ้สอบ ท างานวิจยั ผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร จึงเป็นภารกิจผูกพนั
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีนกัศึกษาใชชี้วติอยูท่ี่น่ี  
 ส าหรับการเตรียมตนเองเพื่อการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ มีหลายอยา่ง เช่น 

- มีจิตส ำนึกในตนว่ำเรำเป็นนักศึกษำ  ไม่วา่อยูอ่งคก์รขา้งนอก เราจะมีต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งานใหญ่โตหรือไม่ก็ตาม แต่เม่ือเข้ามาในร้ัวมหาวิทยาลัยแล้ว เราทุกคนคือ เพื่อน
นกัศึกษา คืออาจารย ์เพราะฉะนั้น เราตอ้งขยนัเรียน เพื่อแสวงหาความรู้ เราตอ้งให้เกียรติ
แก่กนั ใหค้วามเคารพกนั และเราตอ้งเห็นคุณค่าของการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

- มีใจมุ่งมั่นสู่เป้ำหมำยกำรเรียน เพราะก่อนท่ีเราจะท าอะไร ควรท า 2 คร้ังเสมอ กล่าวคือ 
คร้ังแรก ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนก่อน คร้ังท่ี 2 คือลงมือท าหรือลงมือเรียน  
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- มีวินัยในตนเอง การเป็นนักศึกษาจะตอ้งมาเรียนในชั้นเรียน ท างานท่ีอาจารยม์อบหมาย 
แสวงหาความรู้และทบทวนความรู้อยู่เสมอ ไม่ท าตัวเป็นดินพอกหางหมู   ที่ส ำคัญ 
หลกีเลีย่งหำสำเหตุอ่ืนมำอ้ำงทีจ่ะ ไม่มำเรียน และไม่อ่ำนหนังสือ 

- รักษำสุขภำพตนเอง ทั้ งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะการมีสุขภาพไม่ดี จะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

 ส่วนทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาในปัจจุบนั มีดงัน้ี 
- ทักษะพื้นทำงด้ำนกำรคิดและกำรใช้เหตุผล  ทกัษะดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีติดตวักบัแต่ละคน
มาตั้งแต่เด็ก แต่อาจมีความแตกต่างกนั แต่ก็สามารถพฒันาได ้ตวัอยา่งค าถามพื้นฐานท่ี
ช่วยให้กระบวนการคิดและการใช้เหตุผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ถ้าเราต้องการ
รวบรวมขอ้มูล  ตวัอย่างค าถามก็คือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ถา้เราตอ้งการ
แสวงหาสาเหตุ เพื่อวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินขอ้มูล ตวัอยา่งค าถามคือ ท าไม 

- ทกัษะด้ำนภำษำและกำรส่ือสำร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาการของวทิยาการต่างๆ มากมาย 

- ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ เราต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่ อ
ประกอบการท าขอ้สอบของอาจารย ์และเพื่อความรู้รอบตวัของตวัเราเอง ซ่ึงจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Future 
Shock) เพราะการเปล่ียนแปลง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และไม่ใช่ส่ิงท่ีเราชอบ
หรือไม่ชอบ แต่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งปรับตวั เพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถ
อยูร่อดได ้

- ทักษะด้ำนกำรจัดกำร ประกอบดว้ย การจดัการตนเอง (เป้าหมายการศึกษา) จดัการเวลา
(วางแผนการศึกษา) และจดัการส่ิงแวดลอ้ม ให้เอ้ือต่อการเรียน เช่น การท าความเขา้ใจ
กบับุคคลในครอบครัว 

 
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำนชมรมธุรกจิเกษตร (นำยทวชิำติ    จุลละพรำหมณ์) 
 ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีกบัพี่ๆ และเพื่อนๆ ท่ีเราไดม้าอยูใ่นร่มชายคาของ MABECON 
รุ่นน้ีเป็นรุ่นท่ี 20 นับว่าเป็นการเลือกคณะท่ีจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะประเทศไทยนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของชีวภาพ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม แต่เกษตรกรของไทยส่วนยงั
ขาดการจดัการท่ีทนัสมยั เป็นเร่ืองยากท่ีจะยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงน่าจะเป็นหน้าท่ี
ของพวกเราทุกคนท่ีจะช่วยขับเคล่ือน และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาทางด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย ถา้ท่านทั้งหลายคิดไดเ้ช่นน้ี ก็น่าจะมีความสุขกบัการเรียนใน MABECON 
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 การเรียนระดบัปริญญาโท ให้ประสบความส าเร็จนั้น ผมขอฝากหลกัการเรียนแบบ SPARK 
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

- ความหนกัแน่น Sustainability : S ความมัน่ใจของตวัเราเองท่ีตั้งใจอยา่งย ัง่ยืนในการท่ีจะ
เรียน ไม่คิดทอ้ถอย เพราะปัญหาทุกอยา่งมีทางแกไ้ขเสมอ 

- การมีส่วนร่วม Participation : P การเรียนในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะการเรียนใน 
MABECON นั้น คณาจารยอ์ยากให้พวกท่านมีส่วนร่วมในการคิด พูด และฟัง ทั้งในและ
นอกชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ การแยกตวัอยู่โดดเด่ียว มีความเส่ียงต่อความส าเร็จเป็น
อยา่งยิง่ 

- ความส านึกในหน้าท่ี และความรับผิดชอบ Accountability: A ทุกท่านท่ีมาเรียนคงตอ้ง
บริหารจัดการเก่ียวกับหน้าท่ีการงานท่ีท่านปฏิบัติอยู่แต่เดิม พร้อมต้องเพิ่มความ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งมีหนา้ท่ีในความเป็นนกัศึกษาในระดบั
ปริญญาโท 

- ความเคารพ และให้เกียรติต่อตนเองและผูอ่ื้น Respect : R การเรียนในชั้นเรียนท่ีไม่ใหญ่นกั
ของ MABECON การเคารพต่อสถานท่ี ครูบาอาจารย ์ต้องให้เกียรติต่อตนเองและผูอ่ื้น 
โดยเฉพาะการแต่งกาย เส้ือผา้ หนา้ ผม ให้สมกบัเป็นคนของ MABECON อยูใ่นห้องเรียน
ไม่ควรมีเสียงโทรศพัทมื์อถือ เพราะไปสร้างความร าคาญ การเขา้เรียนสาย ก็ท  าให้คนอ่ืน
เสียสมาธิเช่นกนั 

- การส่งเสริมและยกระดบัความรู้ Knowledge : K ของตนเอง การเรียนคงไม่จบเฉพาะแค่
ในชั้นเรียน ท่านทั้งหลายคงตอ้งเสริมสร้างความรู้ของตนเองจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต 
หรือการแลกเปล่ียนกบัเพื่อนท่ีเรียนดว้ยกนั 

ผมมั่นใจว่า หากท่านทั้ งหลายคิด และปฏิบัติในแนวทางท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะมี
ความสุขกบัการเรียน และประสบความส าเร็จในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำน MAB10 (นำยวรัิตน์  คงบุญ) 
ขอแสดงควำมยนิดีกบันักศึกษำใหม่  

ยินดีตอ้นรับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ท่ีรักทุกคน ท่ีตั้งใจสอบและไดเ้ขา้มาเรียนดัง่ความตั้งใจ 
การเรียนต่อ ป.โท  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)  เป็นการพฒันาความรู้ ความคิด ขยายโลกทรรศน์ให้
กวา้งข้ึน โดยมีมุมมองแบบเหยีย่ว แต่มีความละเอียดแบบมด เรียนที่น่ีไดส่ิ้งดี ๆ มากมาย แต่อยา่ปิด
กั้นตวัเอง มิฉะนั้นจะไดเ้ฉพาะใบปริญญาอยา่งเดียว เวลา 2 ปี ท่ีใช้ในการเรียนถือว่าสั้ นนิดเดียวเม่ือ
เทียบกบัเวลาช่วงชีวิตของเรา  ดงันั้นจงใชเ้วลาท่ีมาเรียนท่ีน่ีให้มีประโยชน์มากท่ีสุด อาจารยท่ี์คณะ
ทุกคนคอยเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าท่ีดีตลอดเวลา ดงันั้นตวัผูเ้รียนตอ้งเตรียมตวัเองให้พร้อมใน
การเรียน เตรียมอะไรบา้ง ? ผมในฐานะคนท างานแลว้ อายุก็พอสมควรอยากเล่าความในใจสักหน่อย  



 47 

ตอนแรกก็หว ัน่ ๆ วา่จะเรียนไม่ไหว เพราะจบ ป.ตรี (ม.แม่โจ ้ปี 2530) หยุดการเรียนในห้องเรียนมา 29 
ปี เต็ม ๆ แต่มีความตั้งใจมานานแล้วว่าตอ้งเรียนต่อ ป.โท ให้ได ้ (จบ ป.ตรี ม.แม่โจ ้ตอ้งต่อ ป.โท 
ม.อ.) จึงเตรียมตวัเองโดยหาต ารามาอ่านเพื่อสอบ เม่ือสอบไดก้็เตรียมเงินเป็นค่าหน่วยกิต จดัเวลา
ให้กับการท างานประจ า ให้กับการเรียน ให้กับครอบครัว ให้กับญาติพี่น้อง สังคมเพื่อนฝูง ตอน
แรกๆ ก็ยากพอสมควร ท่ียากท่ีสุดคือเทอมแรก หากปรับตวัปรับใจได ้ผา่นเทอมแรกไปได ้ก็ทะลุปรุ
โปร่ง ดงันั้นขอให้น้องๆ ทุกคนจงอดทนมุ่งมัน่ ตั้งใจ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ไม่มีใครลม้เหลวในการ
เรียน หากเรายงัไม่ลม้เลิก โอกาสและความส าเร็จเป็นของคนท่ีมุ่งมัน่และอดทนเสมอ 
 อยา่ลืมนะครับ เตรียมตวัให้ดี เตรียมใจให้สู้ เตรียมเงินให้พร้อม แบ่งเวลาให้เป็น มีปัญหาขอ้
ขอ้งใจปรึกษาอาจารยไ์ดทุ้กคน และอยา่เดินไปขา้งหน้าคนเดียวตอ้งเดินพร้อมกนัทั้งห้อง ตอ้งดูแล
กนัแบบพี่ ๆ – นอ้ง ๆ  
                                                                                          
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำน MAB 11 (นำยสมชัย หนูนวล) 

ในนามของนกัศึกษารุ่นพี่ (MAB11) ผมขอแสดงยินดีกบัทุกท่านในฐานะนกัศึกษาใหม่ของ
หลกัสูตรฯ วนัน้ีทุกท่านท่ีมีโอกาสเขา้มาศึกษาต่อ เขา้ใจว่าท่านมีโอกาสดีกว่าหลายคนท่ีอยากจะ
เรียนแต่ไม่มีโอกาสเหมือนท่ีท่านมี เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีทุกคนจะไดเ้ขา้มาหาความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ส่วนการใช้ชีวิตอีก   
2 ปี หลงัจากน้ีคงจะไดส้ัมผสัอะไรอีกมากมาย อยา่งท่ีหลายท่านรอคอย 

ยอ้นกลบัไปเม่ือปี 2552 ผมเองก็เป็นนักศึกษาใหม่เหมือนกบัท่านในวนัน้ี ผมเองเรียนจบ
วิศวกรรมไฟฟ้า แต่จะมาเรียนการจดัการธุรกิจเกษตร ก็เกิดค าถามว่าจะเรียนไหวหรือไม่ แต่ด้วย
ธุรกิจท่ีท านั้นเป็นธุรกิจทางดา้นเกษตร จึงตดัสินใจเขา้สอบและศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ีทั้งท่ีมีหลาย
หลกัสูตรและหลายมหาวิทยาลยัเปิดสอน แต่สุดทา้ยวนัน้ีผมพูดกบัพวกเราไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิวา่ คิด
ไม่ผิดเลยท่ีตดัสินใจมาเรียนในหลกัสูตรน้ี ในวนัท่ีมานั้นไม่มีเพื่อน วนัน้ีเรามีเพื่อน ในวนัท่ีทอ้แท ้
วนัน้ีเรามีอาจารยเ์หมือนพ่อเหมือนแม่ ในยามท่ีมีปัญหา วนัน้ีเจา้หนา้ท่ีทุกคนในหลกัสูตรฯ คอยดูแล 
เหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีอบอุ่น รุ่นพี่ท่ีจบไปแลว้ยงัแวะเวียนถามข่าวคราวอยูต่ลอด ในส่วน
ของด้านวิชาการอาจารยท่ี์น่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดให้ศิษยแ์บบเต็มท่ี  ในส่วน
ของการเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนั้น วนัน้ีเกิดการแนะน าช่วยเหลือ และเก้ือกูลอย่างท่ีไม่เคย
สัมผสัมาก่อน เพราะพวกเรามาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งภาคธุรกิจ ขา้ราชการ พนกังานบริษทั 
ภาคการเงิน ธนาคาร หรือธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น จึงท าให้ เกิดความหลากหลายในความรู้ 
ความสามารถ และเช่ือวา่บรรยากาศแบบน้ี พวกเราทุกคนก็จะไดส้ัมผสัในหลงัจากน้ีไป 

สุดทา้ยอยากจะฝากพวกเรา โดยเฉพาะท่านท่ีมีภาระทางครอบครัว เพราะการมาเรียนในวนั
เสาร์ อาทิตย ์หลายคนเสียโอกาสทางธุรกิจ หลายคนไม่มีเวลาอยู่กบัครอบครัว ตลอดเวลา 2 ปี จึง
อยากให้พวกเราแบ่งเวลา จดัสรรให้ดี ระหว่างการงาน การเรียน และครอบครัว เพราะถึงแมจ้ะมา
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เรียนเฉพาะ เสาร์และอาทิตย ์แต่พวกเราก็จะมีงานท่ีจะตอ้งท าหรือตอ้งเรียนตลอดเวลา ในช่วงแรก ๆ 
เขา้ใจวา่หลายคนอาจจะเจอปัญหาน้ีบา้ง จึงอยากฝากให้แบ่งเวลาตรงน้ีให้ดีครับ ขอให้ทุกท่านรักษา
สุขภาพ เตรียมพร้อมส าหรับการเรียน ท่ีจะเพิ่มเวลาเขา้มาจากภาระงานปกติ เพื่อการเตรียมพร้อมรับ
วนัแห่งความส าเร็จนัน่คือ มหาบณัฑิต ในอีก 2 ปี ขา้งหนา้ครับ 

 
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำน MAB12 (นำยบัญญตัิ แก้วมโน) 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอแสดงความยินดีและตอ้นรับ พี่ๆ เพื่อนๆ นอ้งๆ MABECON ท่ีรักทุกคน ท่ีได้
ตั้งใจสอบและเขา้มาเรียนสมดงัความตั้งใจ เป็นการพฒันาตนเอง เพิ่มความรู้ ขยายความคิด  เปิดโลก
ทศัน์ใหก้วา้งข้ึน ทั้งทกัษะประสบการณ์ชีวิต รวมถึงขยายเครือข่ายช่องทางธุรกิจในวนัขา้งหนา้  เวลา
เรียน 2 ปีถือวา่สั้นนิดเดียว เม่ือเทียบกบัช่วงชีวิตของเรา การใชชี้วิต 2 ปีท่ีน่ีจะไดส้ัมผสัอะไรดี ๆ อีก
มากมาย ดงันั้นจงใชเ้วลาท่ีมาเรียนท่ีน่ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คณาจารยท่ี์คณะฯ ทุกท่านคอยเป็น
ท่ีปรึกษา และใหค้  าแนะน าท่ีดีตลอดเวลา ทั้งน้ีตวัผูเ้รียนตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม ตั้งใจเรียน 

ผมในฐานะคนท างานแลว้ อายุก็มากพอสมควร คร้ังแรกท่ีเขา้มาเรียนก็คิดว่าคงจะเรียนไม่
ไหว  เพราะจบปริญญาตรีท่ีคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จ.ชลบุรี เม่ือปี 2530 หยดุเรียนในหอ้งเรียนมา  
29 ปี  มาเรียนเดือนแรกรู้สึกวา่ยากท่ีสุด เม่ือผา่น summer พอปรับตวัปรับใจได ้ดงันั้นขอให้ทุกท่าน
มุ่งมัน่ ตั้งใจ อดทนไม่ยอ่ทอ้ หากเราไม่ลม้เลิก โอกาสมีความส าเร็จจะเป็นของทุกคน 

สุดทา้ยอยา่ลืมเตรียมตวั  เตรียมใจใหสู้้  แบ่งเวลาให้เป็น เตรียมเงินให้พร้อม โดยเฉพาะคนท่ี
มีภาระทางครอบครัว  เพราะการมาเรียนในวนัเสาร์ อาทิตย ์ท าให้ไม่มีเวลาอยูก่บัครอบครัว เสียโอกาส
ทางธุรกิจ กำรจัดกำร กำรเรียน กำรงำน  และครอบครัว จึงเป็นส่ิงส าคญั  มีปัญหาคบัขอ้งใจปรึกษา
คณาจารยไ์ดทุ้กท่าน  อย่าเดินไปขา้งหน้าเพียงคนเดียว ตอ้งเดินไปพร้อม ๆ กนัทั้งห้อง  ตอ้งอยู่กนั
แบบพี่ๆ นอ้งๆ มิตรภาพท่ีดีจะท าใหเ้รามีความสุขกบัการเรียน วนัแห่งความส าเร็จของมหาบณัฑิตรอ
อยูอี่ก 2 ปีขา้งหนา้ครับ 
 
ข้อแนะน ำจำก…ประธำน MAB13 (นำย อรรถพล  ฮ่ินเซ่ง) 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ท่ีมีความตั้งใจและผ่านการทดสอบความรู้จนได้มาเป็น
นกัศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ในนามของนกัศึกษารุ่นพี่ทุกคน (MAB รุ่น13) ยินดีตอ้นรับทุกท่าน
ครับ เป็นโอกาสท่ีดีกว่าหลายท่าน เพราะการท่ีจะได้มาศึกษานั้น ตวัของนักศึกษาเองตอ้งมีความ
พร้อม และการจดัการท่ีดี มีทั้ง การงาน ครอบครัว การเงิน ทุกอยา่งตอ้งลงตวั ระยะเวลาแค่ 2 ปี นั้น 
เร็วมากทุกท่านไดส้ัมผสัและไดป้ระสบการณ์อีกมากมายในการเขา้มาศึกษาตามความตั้งใจของพวก
ท่าน 

ผมในฐานะคนท างานมีครอบครัวตอ้งดูแลและอายุก็มากพอสมควร มีความตั้งใจท่ีจะศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาโท ได้ตามขอ้มูลว่าจะศึกษาท่ีไหนคณะอะไรสาขาไหนดี คือสุดท้ายก็มาได้
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ขอ้สรุปท่ีน่ี ทุกอยา่งท่ีวางไวคิ้ดวา่ลงตวัดี แต่พอเขา้มาศึกษาจริง เจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งเร่ือง
การเรียน การท างาน เร่ืองส่วนตวั ช่วงแรกเร่ิมทอ้แท ้คิดจะลาออกแต่ไดคุ้ยกบัอาจารย ์เจา้หน้าท่ี รุ่น
พี่ และเพื่อนๆ ในหลกัสูตรท่ีช่วยกนั ทั้งให้ค  าปรึกษาและก าลงัใจ ท าให้มีความมัน่ใจมากข้ึน หน่ึง
ค าพูดท่ีท าให้คิดแลว้สู้ต่อ คือ ทุกคนมีเวลาเท่ากนัทั้งนั้น (24 ชัว่โมง) อยูท่ี่คุณจะบริหาร และจดัการ
อยา่งไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นเขา้มาอยู่ดว้ยกนัแลว้เปรียบเหมือนพี่น้องกนัมีปัญหาอะไรมา
ปรึกษากนัไดน้ะครับ 

สุดทา้ยขอฝากให้ทุกท่านมองตวัเองว่า ก าลงัท าอะไรอยู่ มีความตั้งใจแค่ไหน มาเพื่ออะไร 
วางแผนการเรียนอย่างไร การจดัการทุกอยา่งดีพร้อมหรือยงั ทุกท่านตอ้งหาค าตอบดว้ยตวัเองให้ได้
แลว้อยา่เดินคนเดียว ตอ้งจูงมือกนัไปนะครับและท่านจะไดมิ้ตรภาพท่ีดีแลว้เตรียมพร้อมรับวนัแห่ง
ความส าเร็จนั้น คือ มหาบณัฑิตในอีก 2 ปี ขา้งหนา้ครับ 
 
ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB14 (นำยสุรศักดิ์ แก้วขำว) 
ขอแสดงความยนิดีกบันกัศึกษาใหม่ 

ผมในนามของประธานรุ่น MAB14 ยินดีต้อนรับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ MABECON ทุกคน ท่ี
สามารถสอบผ่านเขา้มา และเป็นนักศึกษาปริญญาโทในหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงหลกัสูตรน้ีไม่เพียงแต่ให้ปริญญาเท่านั้น ยงัให้ประสบการณ์ ให้ทกัษะ ความรู้ การ
อยูร่่วมกนัในสังคม ซ่ึงทางหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีทั้งคณาจารยค์อยเป็นท่ีปรึกษา และ
แนะน าในทุกๆ เร่ือง ขณะเดียวกันยงัมีบุคลากรในหลักสูตรคอยให้ความช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกในทุกๆ เร่ืองตลอดระยะเวลาท่ีกา้วยา่งเขา้มาเรียนจนจบออกไป 

การเรียนในหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรนั้น ส าหรับภาคสมทบ ถึงแมจ้ะเรียนแค่วนั
เสาร์-อาทิตย ์ก็ตาม แต่อาจารยจ์ะให้การบา้นหรืองานกลุ่ม เราตอ้งบริหารเวลาท่ีท านอกเหนือจาก
เวลาเรียน ดังนั้ นขอให้ทุกท่านรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม เช่ือว่าหลายท่าน บางคนก็มีภาระ
ครอบครัวท่ีจะตอ้งเล้ียงดู รวมถึงบางคนมีธุรกิจท่ีจะตอ้งดูแล ทั้งน้ีอยากจะให้จดัสรรเร่ือง การงาน 
การเรียน และชีวิตครอบครัว รวมถึงเตรียมตวั เตรียมใจ ในการเรียนหลกัสูตรน้ี ทั้งน้ีในส่วนของตวั
ผม ทั้งท างาน และเรียนไปด้วยเป็นอะไรท่ีหนักมากๆ แต่ด้วยความสนใจท่ีอยากจะเรียนต่อ ป.โท 
เพื่อพฒันาความรู้ดา้นธุรกิจเกษตร และเติมเต็มประสบการณ์ จึงไดต้ั้งใจหาหนงัสือมาอ่าน เพื่อสอบ
เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ช่วงแรก ๆ มีปัญหาด้านการเรียนในเร่ืองของการแบ่งเวลา อีกทั้งยงัต้อง
เดินทางจากปัตตานีมาเรียนในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท าให้บางคร้ังเกิดความรู้สึกเหน่ือยลา้ ซ่ึงผมก็ได้
จดัสรรเวลาแบ่งให้กับการท างาน และการเรียน เพื่อให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ ซ่ึงหาก
สามารถผ่านวิชาปรับพื้นฐาน และเทอมแรกไปได ้เทอมต่อไปก็จะไม่มีปัญหา ดงันั้นขอให้มีความ
ตั้งใจ ไม่ยอ่ทอ้ อดทน อยา่ยอมแพ ้และฝ่าฟันอุปสรรคจนส าเร็จการศึกษาใหไ้ด ้
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สุดทา้ยน้ีอยากจะฝากให้ทุกท่าน รักษาสุขภาพ เตรียมกายและใจให้พร้อมส าหรับการเรียน
ในหลกัสูตร 2 ปี นะครับ ซ่ึงการเรียนไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ หากท่านไหนมีปัญหา สามารถ
ปรึกษาคณาจารย ์และบุคลากรทางหลกัสูตรไดทุ้กคนนะครับ ซ่ึงทางหลกัสูตรของเราอยูก่นัแบบพี่-
น้อง   “พี่ดูแลน้อง น้องดูแลพี่ เพ่ือนดูแลเพ่ือน” มีอะไรให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
เวลาเรียนพยายามเรียนเป็นกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในส่ิงท่ีแต่ละคนถนดั ยงัไงก็ขอให้ทุก
ท่านมุ่งมัน่ อย่าย่อท้อ อดทนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นมหาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในอีก 2 ปี
ขา้งหนา้  
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB15 (นำยทวศัีกดิ์  สงคง) 

จาก...วนัน้ีพี่นอ้งจะร่วมกนัขบัขานร่วมจิตใจ  
ดว้ย...ความรักเป่ียมลน้บนเส้นทางสวา่งไสวในศรัทธา  
ร่วม...กนัสร้างพรุ่งน้ีของประชาท่ีสดใส ใหเ้ป็นจริง  
ชีวติเธอนั้นมีค่า มวลประชาเฝ้ารออยู ่รอเธอเป็นผูก้า้วไป  
ดัง่ดอกไมท่ี้งอกงาม ยามถึงคราชูช่อใบ ไปเถิดจงไปทัว่แดน  
อยากใหเ้ธอเป็นเทียนเล่มนอ้ยท่ีส่องแสงสู่หนทางมืดมน 
เทียนสวา่งไสวอยูใ่นใจผูค้นตราบจน...นิรันดร 
ขอแสดงความยินดี และขอตอ้นรับน้องๆ ทุกท่านดว้ยความยินดียิ่ง ขอตอ้นรับสู่บา้นหลงั

ใหม่ท่ีแสนจะอบอุ่น ท่ีน่ีจะมีทั้งความรัก ความจริงใจ ความปรารถนาดี และก าลงัใจให้กนัและกนั
เสมอ ช่วงชีวิตจากน้ีไปอีกประมาณสองปีกวา่ๆ แมจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีไม่ยาวนานมากนกั แต่ก็นาน
พอท่ีจะท าให้มิตรภาพดีๆ ก่อเกิดข้ึนได้ และเป็นช่วงเวลาท่ีต้องมีการจัดการชีวิต เวลา และ
งบประมาณอยา่งเป็นพิเศษและเหมาะสม การท่ีจะให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายท่ีทุกคนวางไวต้อ้งอาศยัทั้ง
ความอดทน มานะพยายาม ความมุ่งมัน่ในการเรียน และความเสียสละ มีน ้ าใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ร่วมแรง ร่วมใจ ในกิจกรรมรุ่น กิจกรรมของหลกัสูตรฯ และงานส่วนรวมอย่างเต็มท่ี ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ท าให้น้องๆ ประสบความส าเร็จไดท้ั้งการเรียน การออกไปท างานรับใช้ประเทศชาติ และการใช้
ชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ สุดท้ายขออวยพรให้ทุกคน ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไวทุ้กประการ ขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตนักศึกษา
ปริญญาโท และไดเ้ป็นมหาบณัฑิตท่ีสมบูรณ์แบบดัง่ท่ีครอบครัวและสังคมคาดหวงัไว ้

ผูกพนัมั่นเกลยีว ร่วมสำยเลือดเดียวสงขลำนครินทร์  
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  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB16 (นำวำตรีจตุรคล  มำนิตย์) 
ในนามตวัแทนนกัศึกษา (MAB16) ผมขอแสดงยินดีกบัทุกท่านในฐานะนกัศึกษาปริญญาโท

รุ่นใหม่ของหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ วนัน้ีทุกท่านไดแ้สดงให้เห็นวา่
ท่านมีพร้อมและความตั้งใจ ท่ีจะมาศึกษาเพื่อให้ได้เป็นมหาบณัฑิตในระยะเวลาประมาณ 2 ปี
ข้างหน้า ด้วยเหตุน้ีผมจึงอยากจะยืนยนักับทุก ๆ ท่านว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ ส่ิงท่ีท่านจะไดรั้บการศึกษาต่อไปจนจบหลกัสูตรน้ี ท่านจะ
ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ส าหรับน าไปใช้
ในการท าธุรกิจส่วนตวั การบริหารงานเก่ียวกบัองคก์รภาคเกษตร และอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีจะไดรั้บระหว่าง
การศึกษา คือ การฝึกการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ เพื่อท่ีจะพร้อมเรียนในวนัเสาร์-อาทิตย ์เพิ่มเติม
จากกิจวตัร งานประจ า เร่ืองส่วนตวัท่ีท่านจ าเป็นตอ้งกระท าอยู่ปกติ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัพิสูจน์ถึง
ความตั้งใจและความสามารถของทุกท่าน เป็นส่ิงท่ีทา้ทายครับ แต่อยา่ไดก้งัวลใจไป ท่ีน่ีมีส่ิงดี ๆ อยู่
เยอะมาก ตั้งแต่ คณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจิตวิญญาณในการถ่ายทอด ให้ค  าแนะน า 
และคอยเป็นท่ีปรึกษาดี ๆ ให้กบันกัศึกษาทุกคนทุกเร่ือง มีบุคลากรท่ีเต็มใจช่วยเหลือดูแลนกัศึกษา
ตลอดระยะเวลาการศึกษา มีมิตรภาพดี ๆ จากพี่ ๆ เพื่อน  ๆ และ น้อง ๆ ชาว MAB และ MABECON 
ทุกคนซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีส าคญัในอนาคตต่อไป และยงัมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การสอน แหล่ง
คน้ควา้ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอ่ืนในการศึกษาครบครัน จะเห็นไดว้า่ทางมหาวทิยาลยัมีความ
พร้อมมากครับ ทีน้ีก็ข้ึนอยูก่บัตวัท่านเองวา่จะฝ่าฟันอุปสรรคในการศึกษาไดดี้ขนาดไหน ผมอยาก
ใหทุ้กท่านจ าไวว้า่  “อุปสรรค ก็เปรียบเสมือนบนัไดใหเ้รากา้วผา่น ยิ่งผา่นข้ึนไปมากข้ึนเท่าใด ท่าน
ก็จะยิง่อยูสู่งหรือประสบความส าเร็จมากข้ึนเท่านั้น”  

 สุดทา้ยน้ี ผมขอใหทุ้กท่านเตรียมก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัความสามารถต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหพ้ร้อมส าหรับการศึกษาในหลกัสูตรน้ี ไม่มีอะไรยากเกินความมุ่งมัน่พยายามของท่าน
หรอกครับ ส่ิงไหนท่ีท าไดง่้ายใหรี้บท าเลยอยา่รอหรือเก็บไวท้  า ส่ิงไหนท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นก็
ตอ้งวางแผนใหเ้ป็นระบบเป็นขั้นตอน พยายามเขา้ครับ 2 ปี ไม่ไดน้านเลย ขอใหทุ้กท่านประสบ
ความส าเร็จสมความมุ่งหมายทุกคนนะครับ 
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB17 (นำยอำนนท์  เทพทอง) 

ในนามตวัแทน MAB17 ขอแสดงความยินดีกบัทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาอยูใ่นเขตร้ัวสีบลูแห่งน้ี 
ในระยะเวลา 2 ปีนบัจากน้ีไป สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร จะเป็นสถานท่ีท่ีบ่มเพาะความรู้ เคียง
คู่ทกัษะด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร ตลอดจนสอนให้ทุกท่านคิดเป็นระบบท างานอย่างมี
ขั้นตอน เพื่อใหทุ้กท่านกา้วออกไปสู่สังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ ใหส้มกบัพระราชปณิธานของพระบิดา 

การศึกษาระดบัปริญญาโท จะมีความแตกต่างจากระดบัปริญญาตรี คือ ท่านตอ้งมีความ
ขยนั อดทน และการบริหารดา้นต่างๆ มากยิ่งข้ึน โดยความตอ้งการจากการเรียนปริญญาโทของ 
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แต่ละคนมีความแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ให้มากยิ่งข้ึน  เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  การเรียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้โดยการเรียนจะเน้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย ์และนกัศึกษา ซ่ึงการเรียนลกัษณะน้ีท าให้เกิดความเขา้ใจไดง่้าย เม่ือเกิดขอ้สงสัยก็สามารถ
สอบถามอาจารยไ์ด้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นส่วนส าคญัในการเรียน เน่ืองจากจะมีการท างานกลุ่ม 
หรือการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ถา้เรารู้จกัเพื่อน มีความสนิทกบัเพื่อน ก็จะสามารถท างานไดง่้ายยิ่งข้ึน 
ส่วนส าคญัท่ีจ  าเป็นในการเรียนคือ (1) จะตอ้งใชเ้วลาใหเ้ป็น คือ การแบ่งเวลาใหเ้ป็นสัดส่วน เท่ียวก็
ให้สนุก เรียนก็ตั้งใจ การแบ่งเวลาเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี (2) ท าใจให้เป็นสมาธิ คือ มีสติ มีสมาธิ ไม่
วอกแวก เวลาเรียนใส่ใจคิดตามเน้ือหาวิชาท่ีอาจารยส์อน สงสัยก็ถามอาจารย ์(3) การจดบนัทึก ฟัง
อยา่งถ่องแทแ้ลว้จดไวใ้นสมุด ไม่ใช่สักแต่จดตามท่ีอาจารยพ์ูด (4) มีความขยนัหมัน่เพียรอยูเ่ป็นนิจ 
ช่วงเวลาท่ีแบ่งไวอ่้านหนงัสือนั้นก็ตอ้งอ่านจริงๆ และก าหนดไวว้นัไหนจะอ่านวิชาอะไร (5) อย่า
เอาใจใส่มุ่งไปท่ีผลการเรียนเพียงอยา่งเดียว จุดหมายหลกัของการเรียนคือ ให้เกิดการเรียนรู้ จงเรียน
เพื่อใหรู้้ นัน่คือรู้แจง้เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน และฝึกเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในอนาคต 
 การเรียนอยู่ท่ีตวัเรา หวงัพึ่งใครเขาก็ไม่เท่ากบัขยนัเอง “จุดธูปเป็นพนัดอก ไข่ตม้เป็นหม่ืน
ฟอง แต่ไม่อ่านหนงัสือ ก็อยา่ถามหาความส าเร็จ ถา้ไม่เคยลงมือท า” …FIGHTING!!!  
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB18 (นำยจักรกฤษณ์ กนัแสงแก้ว) 
  ขอแสดงความยินดีกับ MABECON ท่ีได้ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัว MAB PSU นับว่าเป็น
โอกาสอนัดีอย่างยิ่งท่ีรุ่นน้องทุกคน เป็นจุดเร่ิมต้นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
 ชีวิตในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แน่นอนว่า ค่อนข้างต่างจากระดับอุดมศึกษาอย่าง
แน่นอน เน่ืองจากตวัเราเองท่ีจะเป็นผูขี้ดเส้นทางเดินแห่งความส าเร็จ ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีคนหน่ึงคนจะ
สามารถท างาน 2 อยา่งไปพร้อม ๆ กนัโดยไม่เจออุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากเสมอไป เพียงเราตั้งใจ 
อดทน เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ตั้งปฏิธานไวก่้อนวา่ 2 ปีต่อจากน้ี “ฉนัจะตอ้งขอเหน่ือยอีก
สักนิดเพื่ออนาคตอนัสดใส” จากนั้นก็จะท าให้เรามีก าหนดรู้ขอบเขตดา้นเวลาแห่งความส าเร็จท่ีจะ
ไดรั้บ  
 ส าหรับคนมีครอบครัว คนท างานประจ า ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือเวลาส าหรับวนัหยุดจะหายไป 
ฉะนั้น การจดัสรรเวลานั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ผมจึงขอแนะน าวา่ ควรตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่วา่แทท่ี้
จริงท่านปรารถนาอะไรจากการศึกษาคร้ังน้ี หากตั้งเป้าไวสู้งมากเกินบริบทของตอนเองก็อาจจะเป็น
บ่วงท่ีบีบรัดตนเองมากเกินไป ท าให้รู้สึกทอ้บา้งเป็นบางช่วง แต่ความเป็นหน่ึงกลมเกลียวกนัจะ
เป็นกาวท่ีจะช่วยยดึและน าพาทุกคนไปสู่ความส าเร็จพร้อม ๆ กนั  
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        ส าหรับความปรารถนาดีจากอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ี รุ่น MAB18 ได้รับนั้น ถือเป็นความ
กรุณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (อาจารย์แม่) และ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั  ทั้ง 2 ท่านใจดีมาก รักลูกศิษยทุ์กคนขอเพียงตวัเรา
ประพฤติปฏิบติัดี มีความรับผดิชอบ มีเหตุมีผลเท่านั้น 
 ท้ายท่ี สุด รุ่นพี่  MAB18 ยิน ดี เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มีน้อง  MABECON  (MAB20) เข้ามาเป็น
สายเลือดเดียวกนั และหากมีขอ้ขอ้งใจหรือสอบถามเพิ่มเติม รุ่นพี่ทุกท่านยนิดีใหค้  าแนะน าเสมอ  
 
ข้อแนะน ำ...จำกประธำน MAB19 (นำยพลชนก นวลมำก) 
 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีมีความตั้ งใจและผ่านการทดสอบความรู้จนได้มาเป็น
นกัศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ในนามของนกัศึกษารุ่นพี่ทุกคน (MAB19) ยนิดีตอ้นรับทุกท่านครับ 
เป็นโอกาสท่ีดีกวา่หลายๆ คนเพราะการท่ีจะไดม้าศึกษานั้นตวันกัศึกษาเองตอ้งมีความพร้อมและมี
การจดัการท่ีดีมีทั้งการงาน ครอบครัว การเงิน ทุกอยา่วจะตอ้งลงตวั ระยะเวลาแค่ 2 ปีนั้นเร็วมาก
ส าหรับทุกท่านท่ีไดส้ัมผสัและไดรั้บประสบการณ์อีกมากมายในการเขา้มาศึกษาตามความตั้งใจ
ของพวกท่านทุกคน ผมในฐานะประธานรุ่นมีอายุไม่มากนกัและยงัไม่มีครอบครัว ผมเองก็มีความ
ตั้งใจท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโท ก่อนหน้านั้ นผมได้หาข้อมูลการศึกษาทั้ งในส่วนของคณะและ
สถานศึกษา สุดทา้ยก็ไดม้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ี จากความสนใจเป็นพื้นฐานและคาดหวงัว่า
สาขาวชิาน้ีจะส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัตวัผมไดทุ้กอยา่งท่ีวางไวคิ้ดวา่ลงตวัดีแต่พอไดเ้ขา้
มาศึกษาจริงก็พบวา่มีอุปสรรคมากมายทั้งเร่ืองการเรียน การท างาน เร่ืองส่วนตวั ช่วงแรกก็มีบา้งท่ี
เร่ิมทอ้และคิดท่ีจะลาออกอยูบ่่อยคร้ัง แต่เม่ือไดคุ้ยกบัอาจารย ์เพื่อนร่วมรุ่น และเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร 
ทุกคนก็ช่วยกนัให้ค  าปรึกษาและก าลงัใจในการศึกษาต่อจึงท าให้มีก าลงัใจในการศึกษาต่อเพิ่มมาก
ข้ึน สุดทา้ยน้ีผมก็อยากจะให้ก าลงัใจทุกๆ คนท่ีก าลงัจะกา้วเขา้มาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์น้ีว่า 
“ทุกคนล้วนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากนั” อยู่ท่ีการแบ่งเวลาและความพยายามของแต่คนหากพบเจอ
ปัญหาอยากจะให้ทุกคนกา้วขา้มผา่นมนัไปให้ได ้อยา่ลืมวา่เรายงัมีเพื่อนร่วมรุ่น มีรุ่นพี่ มีคณาจารย์
และพี่ๆ ในหลกัสูตรทุกคนท่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษา ผมหวงัว่าทุกๆ คนจะ
ประสบความส าเร็จดัง่ท่ีตั้งใจหวงัไว ้ขอบคุณครับ 
 


