หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสู ตรปกติ เรียนวันจันทร์ -ศุกร์
ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี
1. จานวนนักศึกษาที่รับ 10 คน
2. แผนการศึกษาที่เปิ ดรับ
- แผน ก แบบ ก1
- แผน ก แบบ ก2
- แผน ข
3. จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
12
21
6
12
36
18
3
36
36
36

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2
1) เป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เ กษตร ธุ ร กิ จ เกษตร
บริ หารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริ ชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรื อมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เลือกทาวิจยั หรื อมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในสาขานั้น ๆ
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
แผน ข
1) เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรื อมีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อ บังคับมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา

5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
1) ใบประมวลผลการศึกษา จานวน 1 ชุด
2) สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
3) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รู ป
4) ผูส้ มัคร แผน ก ให้ส่งแนวคิดหัวข้อวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) ความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ A4
6. กาหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
วันและเวลาสอบ
สถานที่สอบ
ห้อง 203
1. สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
คณะเศรษฐศาสตร์
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เวลา 09.00-11.00 น.
ธุรกิจเกษตร สังคมและสิ่ งแวดล้อม
ห้องประชุมชั้น 7
2. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565
คณะเศรษฐศาสตร์
เวลา 09.00 – 16.30 น.
7. คาแนะนาหลักสู ตร
1) ข้อแนะนาสาหรับการเตรี ยมตัวสอบ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั ทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล เช่น สื่ อดิจิทลั หนังสื อพิมพ์ หนังสื อ วารสาร และนิตยสาร
2) จุดเด่นของหลักสูตร
- หลักสูตรเปิ ดมากว่า 20 ปี โดยเปิ ดสอนในสาขาธุรกิจเกษตรเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
- หลักสูตรเปิ ดรับนักศึกษามาแล้ว 23 รุ่ น ผูเ้ รี ยนในหลักสูตรส่วนใหญ่มาจากบริ ษทั เอกชนทางด้านธุรกิจ
เกษตร หน่วยงานราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และรัฐวิสาหกิจ
- จุ ดเด่ นของหลักสู ตร (ซึ่ งเป็ นภาพสะท้อนจากมหาบัณฑิ ตที่ จบแล้ว) ที่ สาคัญได้แก่ (1) หลักสู ตรมี
คณาจารย์ที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี อ งค์ ค วามรู ้ ความพร้ อ มในการถ่ า ยทอดความรู ้ และทุ่ ม เทเอาใจใส่
(2) ความสั ม พัน ธ์ ใ นหลัก สู ต รระหว่ า งอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามอบอุ่ น มาก ทั้ง การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี มิตรภาพ ความผูกพันกลมเกลียวกัน และการมีเครื อข่าย ช่วยเหลือกัน
ในหลักสู ตร (3) ในภาพกว้าง (มหาบัณฑิตเห็นว่า) เป็ นหลักสู ตรที่ผลิตมหาบัณฑิตได้คุณภาพ มีระบบ
การสอนที่ดี มีความเข้มข้นทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ การเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสู ตร
ได้มาตรฐาน ความรู ้ที่ได้ตรงกับชื่อหลักสู ตร เป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ในสังคม
8. ติดต่ อผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
สานักงานหลักสูตรปริ ญญาโท ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-7428-2484-5
E-mail: kanyarin.s@psu.ac.th, maboffice.psu@gmail.com
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 27,000.- บาท/ภาคการศึกษา

