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ค ำน ำ 
 
 หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร ไดจ้ดัท าคู่มือการศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้คู่ มือเล่มน้ีเป็นแนวทางส าหรับการเรียนในหลักสูตรฯ ซ่ึงเน้ือหาของคู่ มือน้ี 
ประกอบดว้ย รายละเอียดของหลกัสูตร รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสอบประมวล
ความรอบรู้ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข  กิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา และสุดทา้ยเป็นขอ้แนะน าจากคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและรุ่นพี่ภายใตแ้นวคิด “เรียน
อยา่งไรใหมี้ความสุขและประสบความส าเร็จ”  
 
 หลักสูตรฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่ มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร และหากท่านพบขอ้บกพร่องหรือมีขอ้คิดเห็นประการใด ขอความ
กรุณาสะทอ้นไปยงัหลกัสูตรฯ ดว้ย เพื่อหลกัสูตรฯ จะไดน้ าขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้คิดเห็นดงักล่าว
ไปพิจารณาปรับปรุงคู่มือน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 

  หลกัสูตรปริญญาโท 
 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร 



 (2) 
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I  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิเกษตร 
 

1. ช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร 
   Master of Business Administration Program in Agribusiness Management 
 
2. ช่ือปริญญา  
 2.1 ช่ือเตม็ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการธุรกิจเกษตร) 
   Master of Business Administration (Agribusiness Management) 
 2.2 ช่ือยอ่ บธ.ม. (การจดัการธุรกิจเกษตร) 
   M.B.A. (Agribusiness Management) 
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์  และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 หลกัการและเหตุผล  
  ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษของการพฒันาประเทศท่ีผ่านมา ภาคเกษตรยงัมีบทบาท
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ โดยประชากรกว่าร้อยละ 47.0 ยงัคงประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ก าลงัแรงงานกว่าร้อยละ 35 อยู่ในภาคเกษตร (แรงงานทั้งหมด 38.26 ลา้น
คน) ซ่ึงสร้างมูลค่าเพิ่มราวร้อยละ 9.0 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ แต่หากคิดมูลค่าเพิ่มของ
ธุรกิจเกษตรตลอดโซ่อุปทานและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองจะมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30.0 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้ งเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและการส่งออก 
ประเทศไทยยงัคงเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรอนัดบัตน้ ๆ ของโลก (เช่น ขา้ว ยางพารา มนัส าปะหลงั 
น ้ าตาล ไก่เน้ือ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น) มีความมั่นคงทางอาหารและ
ความสามารถแข่งขนัทางการเกษตรและธุรกิจเกษตรในตลาดโลกยงัเป็นศกัยภาพท่ีโดดเด่นและจุด
แขง็ท่ีส าคญัของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัธุรกิจเกษตรของประเทศมีช่ือเสียงระดบัโลก 
 ส าหรับภาคใตมี้โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร ซ่ึงก าลงัแรงงานกวา่ร้อยละ 44.0 อยู่
ในภาคเกษตร โดยสร้างมูลค่าประมาณร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ยงัไม่นับรวม
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร  โดยมี
สินคา้เกษตรท่ีส าคญั เช่น ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั อาหารทะเล ผลไม ้เป็นตน้ รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเกษตรท่ีก าลงัเติบโต ความโดดเด่นของการเกษตรและธุรกิจเกษตรภาคใต ้ท าให้ทิศทางการ
พฒันาภาคใตว้างเป้าหมายการพฒันาเป็นฐานการสร้างรายไดท่ี้หลากหลายและเสริมความเขม้แข็ง



 2 

ภาคเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดังระบุไวใ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
นับว่า เศรษฐกิจการเกษตรเป็นเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้ สามารถใช้เป็นฐานของการเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจเขา้สู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (bio-circular-
green economy, BCG) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการ
พฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื 
 จากสถานการณ์ท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตรไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปอย่างมาก ทั้งบริบทเศรษฐกิจโลก การแข่งขนัในการคา้ระหว่างประเทศ กระแสอาหารปลอดภยั
หรืออาหารอินทรีย์  ความมั่นคงด้านอาหาร มาตรฐานการผลิตต่าง ๆ การตระหนักต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน โรคอุบติัใหม่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเขา้สู่ดิจิทลัของภาค
เกษตรและธุรกิจเกษตร ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรของประเทศทั้ งเชิงบวกและเชิงลบอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ท าให้ภาคเกษตรต้องการบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกับผลส ารวจผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสูตรท่ีตอ้งการให้มหาบณัฑิตมี
ความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจเกษตรอย่างบูรณาการ มีความเป็นนักบริหาร นักจดัการธุรกิจเกษตรท่ีมี
ภาวะผูน้ า สามารถท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร จึง
เห็นความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีความรู้และทักษะรอบด้าน 
สามารถจดัการธุรกิจเกษตรให้ประสบความส าเร็จภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 4.2 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง
ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะรอบดา้นสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงยุคดิจิทลั มีความเป็นนกั
บริหาร นักจดัการธุรกิจเกษตรท่ีสามารถบริหารธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลง และพฒันาเศรษฐกิจ
การเกษตรภาคใต ้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 4.3 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
เพื่อผลิตมหาบณัฑิตทางดา้นการจดัการธุรกิจเกษตร ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1) มีความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจยั และตดัสินใจ  
2) เป็นนกับริหาร จดัการธุรกิจเกษตรท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะเพื่อสร้างโอกาสและ
บริหารธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลง และพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้
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3) มีภาวะผูน้ า สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพดา้นจดัการธุรกิจเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตโดย
ยดึถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
 
5. ก าหนดการเปิดสอน  
 หลกัสูตรปรับปรุงเร่ิมใชปี้การศึกษา 2564 

 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร 
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยกีารเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาท่ีเลือกท าวิจัย 
หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร 
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ ประมง เทคโนโลยกีารเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาท่ีเลือกท าวิจัย 
หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในสาขานั้น ๆ 

3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
แผน ข 

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
   

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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8. ระบบการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

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

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

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

4 นางปรัตถ  พรหมมี ผศ. - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of 
Technology, 2560 

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

6 Mrs.Ferdoushi Ahmed อาจารย ์ - Ph.D. (Environment & Development ), U. of 
Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2554 

7 นางอริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์ อาจารย ์ - Ph.D. (Economics) International Program, Chiang Mai 
University, 2562 

หมายเหตุ : * อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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 12.2 อาจารย์ผู้สอน  
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

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

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

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

4 นางปรัตถ  พรหมมี ผศ. - Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of 
Technology, 2560 

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

6 Mrs.Ferdoushi Ahmed อาจารย ์ - Ph.D. (Environment & Development ), U. of 
Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2554 

7 นางอริศรา ร่มเยน็ เณรานนท ์ อาจารย ์ - Ph.D. (Economics) International Program, Chiang Mai 
University, 2562 

8 นางสาวกนัยา  อคัรอารีย ์
 

อาจารย ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2552 

9 นางสาวพิชญา  บุญศรีรัตน์ อาจารย ์ - Ph.D.  (Economics), U. of Massachusetts, U.S.A., 2557 
10 นางสาวพรรษมน  บุษบงษ ์ อาจารย ์ -บช.ม. (การบญัชีทัว่ไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529 
11 นายภูริพรรห์ กาลเนาวกุล อาจารย ์ - M.B.A. (International Entrepreneurship), Hochschule 

Bremen U. of Applied Sciences, Germany, 2549 
 

 12.3 อาจารย์พเิศษ 
  หลกัสูตรจะเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรทั้งจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
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13. จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนกัศึกษาท่ีจะเร่ิมตน้รับในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 และคาดวา่จะส าเร็จ
การศึกษา มีดงัน้ี 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 
แบบ ก 1 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แผน ก 
แบบ ก 2 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แผน ข 

ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
 
14.  สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
 14.1   หอ้งบรรยาย หอ้งปฏิบติัการของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยั 
 14.2 หอ้งพกันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 14.3 หอ้งคอมพิวเตอร์ของศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
15.  ห้องสมุด 
 ใช้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงมีหนังสือ ต ารา เอกสารส่ิงพิมพ์ และส่ือการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  และธุรกิจเกษตร นอกจากน้ี ยงัค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้จาก
ฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิคส์ของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เช่น ฐานขอ้มูล Business 
Source Complete, JSTOR, Ingenta Connect, Science Direct เป็นต้น  รวมทั้ งค้นคว้าข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ยงัสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากหอ้งสมุดของหลกัสูตรฯ 
 

16.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณเงินรายไดข้องหลกัสูตรในการด าเนินการ โดยมหาวิทยาลยั และคณะ
เศรษฐศาสตร์สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
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17.  หลกัสูตร 
 17.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต โดยมีแผนการศึกษาให้
นกัศึกษาเลือกได ้ 3  แผน คือ 
 1) แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ 
 2) แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
  3) แผน ข เรียนรายวิชา ท าสารนิพนธ์ และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) 
 

 17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
  ในแต่ละแผน  มีจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษา  แบ่งเป็นหมวดวิชาดงัน้ี 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข  
1)  หมวดวิชาบงัคบั − 12 21  หน่วยกิต 
2)  หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่ − 6 12 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์  36 18 − หน่วยกิต 
4)  สารนิพนธ์  − − 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 36 36 36 หน่วยกติ 
 

 17.3 รายวิชาในหลกัสูตร 
  17.3.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรก าหนดให้เรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐาน 1 รายวิชา คือ 

 หน่วยกติ 
878 – 501 เปิดโลกธุรกิจเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

  

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

17.3.2 หมวดวิชาบงัคบั  
 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  12  หน่วยกิต (เฉพาะท่ีมี *) 
 แผน ข   จ านวน  21  หน่วยกิต 
 



 8 

 หน่วยกติ 
878 – 511* ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 
 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

878 – 513* พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

878 – 514* การบญัชีเพื่อการจดัการ  
 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 

878 – 515 วิธีวิจยัทางการจดัการธุรกิจเกษตร  
 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ก แบบ ก 2  
 

  17.3.3 หมวดวิชาเลือก   
 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน   6  หน่วยกิต 
 แผน ข   จ านวน  12  หน่วยกิต 

   หน่วยกติ 
878 – 512* ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 
 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

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

6((3)-6-12) 

878 – 522 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการธุรกิจเกษตร  
 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการธุรกิจเกษตร  
 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 524 การบริหารเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 
 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 525 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ   
 (International Agribusiness Management)  

3((3)-0-6) 

878 – 526 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 527 การจดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 
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878 – 528 การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร  
 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 596 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการธุรกิจเกษตร   
 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : *เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 
 

 17.3.4 สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
 แผน ก แบบ ก 1 จ านวน  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน  18  หน่วยกิต 
 แผน ข  จ านวน    3  หน่วยกิต 

 หน่วยกิต 
878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

878– 598  วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

878 – 599 วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 

 17.4 ความหมายของรหัสวิชา  
 รหสัวิชา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 ตวัเลข 3 ตวัแรก หมายถึง รหสัวิชาของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงใชเ้ลข 878 
 ตวัเลขหลกัร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดบัการศึกษาของรายวิชานั้น  
 ตวัเลขหลกัสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบงัคบั 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางดา้นการจดัการธุรกิจเกษตรและเศรษฐศาสตร์ 

   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และหวัขอ้พิเศษทางการ
จดัการธุรกิจเกษตร 

 ตวัเลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 ความหมายของหน่วยกติ 

 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซ่ึงมี
ความหมายดังต่อไปนี้ 
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 ตวัเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 3 (3) หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(active learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ตวัเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขท่ี 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบ active learning 
 ตวัเลขท่ี 3 (0) หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 4 (6) หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
17.5   แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนช้ันปีที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

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

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

  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
878-599 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
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แผน ก แบบ ก 2 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนช้ันปีที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

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

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

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

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

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

3((3)-0-6) 

878 - 598  วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

3(0-9-0) 

 รวม 12(8-10-18) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 598  วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
6(0-18-0) 

 รวม 12(x-y-z) 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
878 - 514 การบญัชีเพื่อการจดัการ 

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

878 - 598 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 12(3-27-6) 
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แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนช้ันปีที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

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

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

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

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

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

3((3)-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

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

878 - 515 วิธีวิจยัทางการจดัการธุรกิจเกษตร 
(Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 12(x-y-z) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3 
878 – xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 3(x-y-z) 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
878 - 514 การบญัชีเพื่อการจดัการ 

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

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

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

 รวม 12(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 



 13 

17.6  ค าอธิบายรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501 เปิดโลกธุรกิจเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

 ธุรกิจเกษตร ความส าคญั ระบบธุรกิจเกษตร สภาพแวดลอ้มของธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักธุรกิจเกษตร แนวโน้มธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตรท่ี
น่าสนใจ และการดูงานธุรกิจเกษตรในพื้นท่ีภาคใต ้ 
 Agribusiness; importance; agribusiness system; agribusiness environment, Thai economy 
and agricultural economy; economics for agribusiness entrepreneur; trend of agribusiness; interesting 
agribusiness; agribusiness excursion in Southern Thailand 
 
878 – 511 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

 ธุรกิจเกษตร แนวโน้มและความท้าทายของธุรกิจเกษตร แนวคิดการประกอบการ การ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการคน้หาธุรกิจท่ีเหมาะสม ฟังก์ชนัการจดัการ การวางแผน การผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุน การมุ่งเน้นลูกคา้และการตลาด บญัชีการเงิน กฎหมายธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเส่ียง การจดัท าแผนธุรกิจเกษตร ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม 
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่กับธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การและการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ เคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบธุรกิจ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ และกรณีศึกษาธุรกิจเกษตร  
 Agribusiness; trends and challenges of agribusiness; entrepreneurial concepts, business 
opportunities and selection of potential business; business management functions with focus on 
planning, production and production technology, cost analysis, customer-oriented and marketing, 
finance and accounting, business laws, risk analysis, and construction of business plan; essential skills 
for innovative entrepreneur; application of digital technology for agribusiness; organization behavior 
and human resources management; modern management techniques and tools; application of sufficiency 
economy philosophy in business; business ethics; agribusiness cases 
 
878 – 512 ชุดวิชาการวิเคราะห์และการจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 
 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

 บทบาทของการตลาดในองค์กรธุรกิจเกษตร หน้าท่ีการตลาด แนวคิดการตลาดยุคใหม่ 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ การตลาดดิจิทลัและส่ือสังคม ระบบการตลาดสินคา้เกษตรและปัจจยัการผลิต 
การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดของธุรกิจเกษตรในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและนวตักรรม นโยบายการตลาด กฎหมายและการเมือง การ
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วิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์ร/ธุรกิจและผูบ้ริโภค การ
แบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจดัการการตลาดครอบคลุมการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด การจดัการความเส่ียงในตลาด
ธุรกิจเกษตร ตลาดล่วงหนา้สินคา้เกษตร จริยธรรมการตลาด กรณีศึกษา 
 Roles of marketing in agribusiness organization; marketing function; new concepts of 
marketing; creative marketing, digital and social media marketing; marketing system of agricultural 
products and inputs; marketing analysis and plans; analysis of agribusiness marketing environment: 
economic, social, environmental, technology and innovation, marketing policy, legal and political 
aspects; competitor analysis in agribusiness; analysis of behavior of business and consumer buyers; 
market segmentation and targeting; marketing management: value added creation, products 
development, pricing strategy, marketing channels, marketing communications; market risk 
management in agribusiness; agricultural futures market; marketing ethics; case study   

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

3((3)-0-6) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ และพฤติกรรมองค์การทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม องค์การใน
รูปแบบต่าง ๆ และการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การอบรมและ
พฒันาบุคลากร การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจ และการธ ารงรักษา กรณีศึกษา
ในธุรกิจเกษตร 
 Analysis of organization structure and behavior at individual, group, and organizational 
level; human resources management including recruiting, training and development, performance 
appraisal, reward management such as pay and benefit system, and personnel maintenance; case in 
agribusiness 
 
878 – 514 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 

 แนวคิดของการบญัชีเพื่อการจดัการ การใชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์
ตน้ทุน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุมก าไร การวิเคราะห์
ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ แนวคิดทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์การลงทุน 
 Managerial accounting concept; use of accounting information for decision making; cost 
analysis; cost - volume - profit analysis; profit planning and control; cost analysis for decision making; 
financial concept; use of financial information for decision making; investment analysis 
 
 



 15 

878 – 515 วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางธุรกิจเกษตร ขั้นตอนการวิจยั การจดัเตรียม
ขอ้เสนอโครงการวิจยั ประเภทของขอ้มูลและการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การบริหารงานวิจยั แหล่งทุนวิจยั และจรรยาบรรณในการวิจยั 
 Types of research; scope of research in agribusiness; research process; preparation of 
research proposal; types of data and data collection; data analysis, quantitative and qualitative 
researches; research management; sources of research fund; research ethics 
 
878 – 521 ชุดวิชาประสบการณ์ธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจอาเซียน  
 (Module: ASEAN Economy and Agribusiness Experience) 

6((3)-6-12) 

 ภาพรวมของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ประชากรและแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยแีละนวตักรรม การคา้และการลงทุน เศรษฐกิจไทย
ในบริบทอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทโลก เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรหลกัของอาเซียน 
กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรของไทยและอาเซียน การวิเคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกษตรในประเทศอาเซียน
และอาเซียน+6 การศึกษาดูงานดา้นธุรกิจเกษตรในประเทศไทยและประเทศอาเซียน  
 Overview of ASEAN; ASEAN Economic Community (AEC): economic infrastructure, 
population and labor, natural resources, technology and innovation, trade and investment; Thai economy 
in ASEAN context; ASEAN economy in global perspective; ASEAN agricultural economy and key 
agribusiness; agribusiness cases in ASEAN; agribusiness opportunity analysis in ASEAN and 
ASEAN+6; agribusiness excursion in Thailand and ASEAN   
 
878 – 522 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการธุรกิจเกษตร 
 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 การประยุกต์ทฤษฎีด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการธุรกิจเกษตร 
ตั้งแต่การผลิต การด าเนินงาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตลาด เทคนิคการพยากรณ์ผลผลิต ราคาและรายได้
ทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ข้อมูล
อนุกรมเวลาส าหรับธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยตวัแบบอ่ืน ๆ  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร 
 Application of statistical theory and quantitative analysis for agribusiness management 
including production, operation, consumer behavior, marketing; forecasting techniques for agriculture 
production, price, and revenue;  decision analysis under certainty and uncertainty; time series data 
analysis in agribusiness; other quantitative analyses; statistical software applications for analyzing in 
agribusiness; examples in agribusiness analysis 
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878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจเกษตร  
 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หลกัการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ระดบัจุลภาคและมหภาค การวิเคราะห์อุปสงค์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์การผลิตและการ
ตดัสินใจผลิต การวิเคราะห์ตลาด การจัดองค์การธุรกิจ เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาค ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลและธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจเกษตร 
 Concepts and theory of economics relevant to analysis of business environments in micro 
and macro levels; analysis of demand and consumer behavior; production analysis and decision making; 
analysis of the markets; business organization; business strategy economics; macroeconomic policy; 
relationship between government and business; business ethics in agribusiness  
 
878 – 524 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 
 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลกัการการจดัการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
และปัจจยัเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ระดบัต่าง ๆ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั การประเมินผลและ
ควบคุม เคร่ืองมือวิเคราะห์กลยทุธ์ ธรรมาภิบาลองคก์รและจริยธรรมในการจดัการเชิงกลยทุธ์ กรณีศึกษา
ทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Concepts of strategic management; strategic management process; environment and 
strategic factor analysis; strategy formulations; strategy implementation; evaluation and control; selected 
tools for strategy analysis; corporate governances and ethics in strategic management; case study in 
agribusiness 
 

878 – 525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  
 (International Agribusiness Management)  

3((3)-0-6) 

 ความส าคญัของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ หน้าท่ีของเศรษฐศาสตร์และการจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจเกษตรภายใตส้ภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอ้มและสถาบนั
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ นโยบายและกลยทุธ์ องคก์รทางธุรกิจเกษตร การน าเขา้-ส่งออก ขั้นตอนในการ
ด าเนินธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ และ กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Importance of international agribusiness; function of economics and management in 
agribusiness operation under international environment including international business institution; 
policy and strategy; agribusiness organization; import-export; procedures in global agribusiness 
operation, relevant rules and regulations of international trade 
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878 – 526 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 ความหมายและองคป์ระกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการจดัการทางธุรกิจเกษตร 
ปัญหา การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมพิจารณาตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การบริหารสินคา้
คงคลงั การบริหารการผลิต การจดัเก็บในคลงัสินคา้ และการขนส่ง การแกปั้ญหาทางโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน 
 Definitions and components of logistics and supply chain in agribusiness management; 
problems; logistics and supply chain management covering raw material procurement, inventory, 
production, warehouse, and transportation management; problem solving in logistics and supply chain 
 

878 – 527 การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 

 ความส าคญัและบทบาทของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
พฒันาการและแนวโน้มของธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการธุรกิจเกษตร หลักการ
จดัการอุตสาหกรรมอาหารใหค้รอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วตัถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ คลงัสินคา้ 
การขนส่งและการกระจายผลิตภณัฑ์ หลกัการของการปฏิบติัท่ีดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการ
สุขาภิบาล หลกัการในการบริหารความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิต กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
 Importance and role of agribusiness and food industry to Thai economy;  development and 
trend of agribusiness and food industry; principles of agribusiness management; principles of food 
industry management covering food chain from raw material, processing, warehouse, transportation, and 
distribution of the products; good manufacturing practice and sanitation; food safety management; laws 
and food standards 
 

878 – 528 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 
 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลกัการของการจดัการขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ การประยุกตใ์ชฐ้านขอ้มูลใน
ธุรกิจเกษตร ความรู้เบ้ืองต้นทางดา้นเทคโนโลยีขอ้มูล เช่น data warehousing, web-enabled data-driven 
systems, big-data   ประเด็นการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรและการจดัการธุรกิจ 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการจัดการ  จริยธรรมทางข้อมูลและสารสนเทศ 
กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Concepts of data management; database systems and information; application of database in 
agribusiness; basic knowledge of current or emerging technologies such as data warehousing, web-
enabled data-driven systems, and big-data; data and information management issues relate to 
organization and business management; database systems for strategic decision making and 
management; data and information ethics; case study in agribusiness 
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878 – 596 หัวข้อพเิศษทางการจัดการธุรกิจเกษตร   
 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หวัขอ้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจเกษตรท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
 Interesting topics in agribusiness management 
 

878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 การจดัท าวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตรตามขอ้เสนอโครงการ ภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจาก
หลกัสูตร 
 Conducting research in agribusiness management consistent with research proposal under 
supervision of an advisor and presenting the research report to the committee that appointed by the 
program 

 

878– 598  วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การท าวิจัยตามข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์โดยเนน้โจทยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร พฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ และธุรกิจเกษตรร่วมสมยั จริยธรรมในการท าวิจยั และจริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 Writing research proposal focusing on issues related to agribusiness management, southern 
Thai agricultural economy development, and contemporary agribusiness; conducting research consistent 
with research proposal; preparing thesis report and manuscript for publication; research and publication 
ethics 
 

878 – 599 วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 การวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั การท าวิจัยตามขอ้เสนอโครงการ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจยัเพื่อ
ตีพิมพ ์โดยเน้นโจทยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ และ
ธุรกิจเกษตรร่วมสมยั จริยธรรมในการท าวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 Research and research process for new knowledge and innovation; preparing research 
proposal focusing on issues related to agribusiness management, southern Thai agricultural economy 
development, and contemporary agribusiness; conducting research consistent with research proposal; 
preparing thesis report and manuscript for publication; research and publication ethics 
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18.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1) พฒันาหลกัสูตร
ใหท้นัสมยั และได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตรงกบั
ความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศ 
2) หลกัสูตรไดรั้บ
การปรับปรุงทุก 5 ปี 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีวางแผน 
การจดัการเรียนการสอน การบริหารงานใหเ้ป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน การควบคุมคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุง และพฒันา
หลกัสูตร รวมทั้งก าหนดทิศทางบริหารหลกัสูตร 
2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอยา่ง
นอ้ยปีละ 3 คร้ัง 
3) มีผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตร 
จดัการเรียนการสอน พฒันาหลกัสูตร และติดตาม
ประเมินผลหลกัสูตร 
4) มีอาจารยผ์ูส้อนหรือผูป้ระสานงานรายวิชาท าหนา้ท่ี
ในการจดัท ารายละเอียดวิชา (มคอ. 3) รายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการจดัการ
เรียนการสอน และประเมินหลกัสูตรตามก าหนดเวลา 
6) มีการประชุมของอาจารยผ์ูส้อนหรือผูป้ระสานงาน
รายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1) ใชผ้ลประเมินหลกัสูตร
จากการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร และอาจารย์
ผูส้อนหรือผูป้ระสานงาน
รายวิชา 
2) จดัท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี ตามเกณฑ ์AUN-
QA เสนอต่อมหาวิทยาลยั 
และคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
3) ผลประเมินหลกัสูตรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ และ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต คณาจารย ์และผูมี้ส่วนได้เสีย ผลการ

ส ารวจจะถูกน ามาประเมินคุณภาพบณัฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน คุณภาพบณัฑิต และ
พฒันาหลกัสูตรโดยการก ากบัของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2) มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. 
ท าหน้าท่ีในการบริหาร วางแผน จดัการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมินผล และน าผล
การประเมินไปสู่การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ 5 ปี 

3) มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท าหน้าท่ีสอนและเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1) มีการส ารวจการไดง้านท าและความกา้วหนา้ในสายงานของมหาบณัฑิตทุกปี 
2) ส าหรับนักศึกษาแผน ก มีผลงานตีพิมพ ์หรือน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 

บทความ และส าหรับนกัศึกษาแผน ข มีการเผยแพร่ผลงานในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

1) ก าหนดคุณสมบติัผูส้มคัรในแต่ละแผนการศึกษาของหลกัสูตร 
2) การรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน ผ่านระบบออนไลน์ของบณัฑิต

วิทยาลยั 
http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 

3) ด าเนินการจดัสอบขอ้เขียน สัมภาษณ์ และประกาศผลสอบ 
4) ผูส้อบผ่านการคัดเลือก ด าเนินการรายงานตัว และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย

หลกัสูตรจดัให้มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เพื่อแนะน ารายละเอียดของหลกัสูตร รายวิชา แผนการสอน 
กิจกรรมต่าง ๆ และขอ้เสนอแนะจากคณาจารยแ์ละตวัแทนรุ่นพี่ 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  
หลกัสูตรก าหนดจดักิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาตลอด 2 ปีท่ีศึกษาในหลกัสูตร 
ดงัน้ี 

1) จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทุกปี 
2) จดัอบรมการสืบคน้ฐานขอ้มูลทางดา้นธุรกิจเกษตรทุกปี 
3) จดัอบรมทกัษะทางการวิเคราะห์ วิจยั เช่น SPSS และอ่ืน ๆ  
4) จดักิจกรรมพบปะระหวา่งหลกัสูตร อาจารย ์และนกัศึกษา เพื่อ follow up ติดตามการเรียน และ

อ่ืน ๆ ทุกภาคการศึกษา 
5) จดับรรยายพิเศษโดยการเชิญ smart farmer ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร ผูมี้ความรู้ความสามารถทาง

ธุรกิจเกษตรมาเป็นวิทยากรบรรยายทุกปี อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 
6) จดัอบรมเทคนิคการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีละ 2 คร้ัง 
7) จัดศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตร ในรายวิชา และการ ดูงานประจ าปี ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1) หลกัสูตรมีการประเมินผลการจดักิจกรรม/อบรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม และน าผลการประเมินไป
ปรับใชส้ าหรับการจดักิจกรรมในรอบถดัไป 

2) การจดักิจกรรม follow up ทุกภาคการศึกษา เป็นการรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากนกัศึกษา
เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน และท าใหห้ลกัสูตรมีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษาเพิ่มขึ้น 

3) หลกัสูตรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถในการ
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เรียนและการท าวิจยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อทราบถึงการคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการป้องกนั
ปัญหาการตกออกโดยน าผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อหารือแนวทางการจดัการ
ต่อไป 

4) มีการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตท่ีมีต่อหลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลป้อนกลบัมาแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปี โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ถึงมากท่ีสุด 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพฒันาคณาจารย์  
เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรจะอาศยัอาจารยจ์ากสาขาวิชา และคณะต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม กล่าวคือ เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน และการท าวิจยั และมีคุณสมบติัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ส าหรับ
การสรรหาและคดัเลือก การประเมินผล การเล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและ
สอดรับกบัการพฒันางานของหลกัสูตรและสาขาฯ 

4.2 คุณภาพคณาจารย์  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามขอ้มูลทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อาทิ ร้อยละของอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ 
รวมทั้งภาระงานของอาจารย ์4 ดา้น คือ การสอน การวิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ส่งเสริมให้อาจารยผ์ูส้อนมีประสบการณ์ในการท าวิจยัเป็นท่ียอมรับ มีรายงานผลการท าวิจยัทั้งตีพิมพแ์ละ
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการต่อเน่ืองทุกปี  

4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมมือกับสาขาวิชาและคณะเศรษฐศาสตร์ในการวางแผน
อตัราก าลงั และแผนการใชก้ าลงัอาจารยข์องหลกัสูตร โดยมีการติดตามและประเมินผลอตัราก าลงัคงอยู ่
เพื่อวางแผนในการจดัสรรอตัราก าลงัในแต่ละปี   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารจดัการของหลกัสูตรทุกปี โดยเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยไ์ม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนน 5.0  
   
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  กระบวนการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร ด าเนินการทุก 5 ปี ตามรอบของ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยเร่ิมจากศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ และบริบทการเปล่ียนแปลงในสากลโลก การส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่ม คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต ศิษยเ์ก่า-ศิษยปั์จจุบนั อาจารย ์ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่ง
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เพียงพอและมีนยัยะส าคญัในการก าหนดคุณลกัษณะของมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ผลลพัธ์การเรียนรู้ และ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อใช้เป็นขอ้มูลน าเขา้ในการออกแบบหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน รายวิชา และสาระของรายวิชาอย่างมีความสอดคลอ้งกนั  ซ่ึงการด าเนินงานทั้งหมดผ่านกลไกของ
คณะท างาน และคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร แลว้ด าเนินตามขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยั ทั้งน้ีมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลใหด้ าเนินการบริหารหลกัสูตรให้
ไดม้าตรฐาน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) หลกัสูตรไดก้ าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชา และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกบัคุณวุฒิ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์งานวิจยั ส าหรับรายวิชาหรือหวัขอ้ท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษหรือมีความ
เฉพาะทาง หลกัสูตรก าหนดให้เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากทั้งภายในและนอกสถาบนั โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของคณะฯ 

2) หลกัสูตรก ากบักระบวนการเรียนการสอนผ่านการประชุมอาจารยผ์ูส้อน และตรวจสอบการ
จดัท า มคอ.3 ตามกรอบขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวมทั้งการจดัท า มคอ.5 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  

3) หลกัสูตรไดก้ าหนดระบบการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ตามความเช่ียวชาญ และประสบการณ์งานวิจยั เพื่อให้สอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบัหัวขอ้วิจยั
ของนกัศึกษาแต่ละราย และมีระบบการช่วยเหลือก ากบัติดตามผา่นการ Follow up และการประชุมอาจารย์
ผูส้อน และประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4) นกัศึกษาสามารถยืน่ค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการเรียนไดท่ี้งานบริการการศึกษาของคณะ และ
แนวปฏิบติัเร่ืองการทบทวนเกรดของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) หลกัสูตรก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา ผา่นการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน ผลการสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในคาบเรียนสุดทา้ยของทุกรายวิชา 

2) ใหน้กัศึกษาเขา้ประเมินการสอนอาจารยผ์า่นเวบ็ไซตท์ุกรายวิชา 
3) ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัท า มคอ.5 ตามกรอบเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
4) หลักสูตรได้น าผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
1) มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน อาคารสถานท่ี บริการ

หอ้งสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2) หลักสูตรใช้เงินรายได้ทั้ งหมดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าธรรมเนียมให้กับ

มหาวิทยาลยัและคณะ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลกัสูตรมีความพร้อมทางดา้นหนงัสือ ต ารา และสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตวัอย่างเอกสารส่ิงพิมพแ์ละส่ือการศึกษา เช่น หนังสือและต ารา
ภาษาไทย หนังสือและต าราภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ  
Electronic Book Electronic Journal และส่ือโสตทศัน ์

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  หลกัสูตรประสานงานกบัคณะและส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ใน
การจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการ
เรียนการสอน โดยการส ารวจความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยพ์ิเศษแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ 
  ในส่วนของคณะและหลกัสูตรจะมีห้องอ่านหนงัสือ เพื่อบริการหนงัสือ ต าราหรือวารสารเฉพาะ
ทางใหก้บันกัศึกษา 

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  มหาวิทยาลยัโดยเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์ มีความพร้อมดา้นทรัพยากรพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งหอ้งเรียน หอ้งสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีการประชุมหลกัสูตร

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  อยา่งนอ้ย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยตอ้งบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามมหาวิทยาลยั/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 
 ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตรปีท่ีผา่นมา 

X X X X X 

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ 
 หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และ
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายวิชาที่นักศึกษา 

ต้องค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
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II  รายวชิาที่นักศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
1. รายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 

1.1 สังเขปรายวิชา 

878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 การจดัท าวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตรตามขอ้เสนอโครงการ 
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอรายงานวิจยัต่อคณะกรรมการ ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากหลกัสูตร 

878– 598  วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การท าวิจยัตามข้อเสนอโครงการ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์โดยเนน้โจทยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร 
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต้ และธุรกิจเกษตรร่วมสมัย จริยธรรมในการท าวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

878 – 599 วิทยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 การวิจยัและกระบวนการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจยั การท าวิจยัตามขอ้เสนอโครงการ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ ์โดยเน้นโจทยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาคใต ้และธุรกิจเกษตรร่วมสมัย จริยธรรมในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
  ประเด็นค าถามท่ีอาจจะเกิดขึ้ นกับนักศึกษาในเบ้ืองต้นก่อนจะท าสารนิพนธ์หรือ 
วิทยานิพนธ์ คือ ประเด็นวิธีคิดวิธีท างานกบัประเด็นความต้ืนลึกหนาบางของรายงาน 
  1) วิธีคิดวิธีท างาน 
  ทั้งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ต่างก็เป็นงานศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบของการวิจยัทั้งคู ่
ในเม่ือเป็นงานวิจยั วิธีคิดวิธีท างานหรือระบบคิดในการจดัท าจะตอ้งเป็นวิธีท่ีมีหลกัเกณฑ์หรือมี
ระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการประมวลปัญหาต่อหัวขอ้วิจยั มีค าถามวิจยั (Research 
Questions) มีวตัถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย  มีวิธีวิจัยซ่ึงบอกถึงขอ้มูลและการได้มาซ่ึง
ขอ้มูล รวมถึงวิธีวิเคราะห์หรือเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ เพื่อจะตอบวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัไดค้รบถว้น ฯลฯ ซ่ึงวิธีคิดวิธีท างานดงักล่าว นักศึกษาทุกคนสามารถประยุกตค์วามรู้ท่ีได้
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เรียนจากวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจเกษตร ไปใช้ในการด าเนินงานจดัท าสารนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ได ้
  2) ความตื้นลกึหนาบางของการวิเคราะห์ 
  ความแตกต่างของความต้ืนลึกหนาบางของการวิเคราะห์ระหว่างสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นเร่ืองท่ีตอบยาก แต่หากพิจารณาจากน ้ าหนักของวิชาท่ีวดัจากจ านวนหน่วยกิต 
กล่าวคือ วิชาสารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต เม่ือเทียบกบั 18 และ 36 หน่วยกิตส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ อาจ
กล่าวได้ว่าระดับความยากง่าย  ความซับซ้อนในการจัดท าวิชาวิทยานิพนธ์ควรจะมากกว่าวิชา 
สารนิพนธ์ประมาณ  6-12 เท่า 
  หรือหากขยายความในเชิงตรรกะ อาจกล่าวไดอี้กนัยหน่ึงว่า หากความกวา้งของการ
วิเคราะห์เท่ากนั ความลึกของวิทยานิพนธ์ควรจะมากกวา่สารนิพนธ์ 6-12 เท่า และหากความลึกของ
การวิเคราะห์เท่ากนั ความกวา้งของวิทยานิพนธ์ควรจะมากกวา่สารนิพนธ์ 6-12 เท่า เช่นเดียวกนั 
 

1.2 การด าเนินงาน 

• สารนิพนธ์ 
  นักศึกษาแผน ข ต้องท าสารนิพนธ์ โดยการปฏิบัติในลักษณะการค้นควา้ด้วยตนเอง   
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตามหลกัสูตรปริญญาโท สาขาการจดัการธุรกิจเกษตร 
(ภาคสมทบ) นั้น ก าหนดไวโ้ดยประมาณวา่ นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 18 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(ส าหรับการลงทะเบียน 3 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา) ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการ
คน้ควา้ขอ้มูล เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เขียนรายงาน ฯลฯ 

• วิทยานิพนธ์ 
  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 าหนดไว้โดยประมาณว่า  นักศึกษา ทั้ ง 2 แผนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 1 หน่วยกิต ในการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคน้ควา้
ขอ้มูล เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษา เขียนรายงาน ฯลฯ 
  ตวัเลข 9 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ส าหรับ แผน ข ท่ีท าสารนิพนธ์  3 หน่วยกิต และ 30  ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ ส าหรับ  แผน ก แบบ ก 2  หรือ แผน ก แบบ ก 1  ท่ีท าวิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนเรียน 10 
หน่วยกิต) อาจจะเป็นตวัเลขท่ีมีเหตุผล ให้จบไดต้ามโปรแกรม  นั่นหมายความว่า นักศึกษาทุกคนท่ี
ตอ้งการจบตามโปรแกรม ก็ต้องจริงจงั มุ่งมั่นอย่างต่อเน่ือง ความฝันจึงจะเป็นจริง ประเภทท่ีท า 1 
สัปดาห์ หยุด 2 สัปดาห์ แบบน้ีระวงัจะกลายเป็นนักศึกษาตกค้าง (Non- Performing Student : NPS) 
โดยไม่รู้ตวั  
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1.3 การเขียนรายงานสารนิพนธ์ 
  หลกัสูตรไดจ้ดัท าคู่มือการเขียนรายงานสารนิพนธ์  โดยเน้นหนักในเร่ืองรูปแบบการ
เขียนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการซ่ึงจะแจกให้กบันกัศึกษาทุกคนในภาคการศึกษาท่ี 1 ส าหรับชั้นปีท่ี 2 
ต่อไป 
 

1.4 การสอบและก าหนดการสอบ 

• สารนิพนธ์ 
  ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามโปรแกรม หลกัสูตรฯ จะก าหนดให้มีการสอบ    
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ส าหรับชั้นปีท่ี 2 
  นักศึกษาท่ีมีความพร้อมจะสอบตามก าหนดการดังกล่าวได้หรือไม่  ให้ขึ้ นอยู่กับ 
ดุลยพินิจอาจารยท่ี์ปรึกษาหัวข้อสารนิพนธ์  หากอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นควรให้สอบได้ นักศึกษา
จะตอ้งยื่นค าร้องขอสอบสารนิพนธ์ดว้ยตนเองท่ีหลกัสูตรฯ  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 ้

• วิทยานิพนธ์ 
  ให้ยึดแนวปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสอบประมวลความรอบรู้ 

ส าหรับนักศึกษา MAB (แผน ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
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III การสอบประมวลความรอบรู้ ส าหรับนักศึกษา MAB (แผน ข) 
 
1. เง่ือนไขของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ 

  ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ว่าดว้ยแนวปฏิบติั
ต่างๆ ระดบับณัฑิตศึกษา ขอ้ 1 .1.2 ว่าดว้ยการสอบประมวลความรอบรู้ ระบุวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
แผน ข จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ไดเ้ม่ือเรียนรายวิชาทุกรายวิชาครบถว้นตามหลกัสูตรยกเวน้
วิชาสารนิพนธ์ และไดผ้ลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 หรือระดบัตั้งแต่ B ขึ้นไป 
  จากระเบียบดงักล่าว หากน ามาประยุกต์กบัหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ
เกษตร ส าหรับนักศึกษาแผน ข หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ จะตอ้งเรียน
รายวิชาต่าง ๆ ครบถว้นตามแผนการศึกษา 
  หรือ จะแยกตามประเภทของการลงทะเบียนไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
  -   ลงทะเบียนเรียนเพื่อนบัหน่วยกิตตามหลกัสูตร        36 หน่วยกิต 
  -   ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตสะสม (ปรับพื้น)               0 - 3 หน่วยกิต 
  ข้อสังเกต คือ ไม่ว่านักศึกษาจะสอบรายวิชาสารนิพนธ์แล้วหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษาก็ยัง
มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรอบรู้ได้ 
  ในกรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแลว้ แต่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 3.00 ก็ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาเดิมหรือรายวิชาเลือกต่าง ๆ ที่ไม่เคยลงเรียน เพื ่อดึง
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 3.00 จึงจะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรอบรู้ ซ่ึ งแน่นอนว่าจะตอ้งยืด
ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาออกไปอีก 
  อน่ึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามก าหนดของหลกัสูตร และได้คะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ ากว่า  3.00  ก็ใช่ว่าจะมีสิทธ์ิเข้าสอบประมวลความรอบรู้โดยอัตโนมัติ  ทั้ งน้ี 
แนวปฏิบัติในการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก ำหนดไว้ว่ำนักศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีสิทธ์ิสอบ และต้องกำรจะสอบจะต้องไปย่ืนค ำร้องขอสอบโดย 
นกัศึกษาควรจะเตรียมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอสอบประมวลความรอบรู้ไวล้่วงหนา้  และ
ไปยื่นขอสอบท่ีหลักสูตรฯ ประมำณ 2 สัปดำห์ก่อนก ำหนดสอบ 
 
2. การสอบ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ว่าดว้ยแนวปฏิบติั
ต่างๆ ระดบับณัฑิตศึกษา ขอ้ 1.1 ก าหนดว่าการสอบประมวลความรอบรู้ อาจเป็นแบบขอ้เขียนหรือ
ปากเปล่าหรือทั้งสองแบบ  แต่ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรฯ  
ก ำหนดให้สอบท้ังข้อเขียนและสอบปำกเปล่ำ 
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3. แนวข้อสอบ 
  แนวคิด (Concept) ของการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) คือ 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนกัศึกษาท่ีจะน าหลกัวิชาและประสบการณ์จากการเรียนไป
ประยุกต์ในการปฏิบติังาน การคน้ควา้วิจยัหรือการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ส าหรับหลกัสูตรการจดัการ
ธุรกิจเกษตรก็มุ่งเนน้การแกปั้ญหาทางธุรกิจเกษตรเป็นส าคญั ดงันั้นแนวข้อสอบกต้็องเป็นข้อสอบแบบ
วัดควำมรอบรู้จริงของนักศึกษำ ไม่ใช่เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งหาค าตอบจากการเรียนวิชาหน่ึงวิชาใดเป็นการ
เฉพาะ 
  เม่ือแนวคิดของการสอบประมวลความรอบรู้เป็นเช่นน้ี  ข้อสอบจึงถูกออกโดย        
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ซ่ึงคณะกรรมการประมวลความรอบรู้ดงักล่าวจะถูกแต่งตั้ง
ใหม่ทุกคร้ังท่ีจะมีการสอบประมวลความรอบรู้  
 
4. ช่วงสอบ 
  ส าหรับฤดูการสอบประมวลความรอบรู้ในแต่ละปีการศึกษา  หลกัสูตรได้ก าหนดไว ้ 
2 คร้ัง  
 
5. เกณฑ์การวัดผล 
  นกัศึกษาผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
6. ประกาศผลสอบ 
  ประกาศผลสอบหลงัจากวนัสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ผูส้อบผ่าน (กรณีสอบสารนิพนธ์
เรียบร้อยแลว้) ก็เตรียมตวัท าเร่ืองขอจบต่อไป กำรท ำเร่ืองขอจบและงำนธุรกำรอ่ืน ๆ ต้องกระท ำให้
แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภำคกำรศึกษำ จึงจะสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำพร้อมรับปริญญำเป็นมหำบัณฑิต 
 
7. หากสอบไม่ผ่านมีสิทธิ์แก้ตัวหรือไม่ 
  นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านคร้ังท่ี 1 สามารถสอบและยื่นแบบฟอร์มขอ
สอบประมวลความรู้คร้ังท่ี 2 ได ้อยา่งไรก็ตาม ตำมระเบียบของบัณฑิตวิทยำลัย ก ำหนดให้นักศึกษำ
แต่ละคนมีสิทธ์ิสอบประมวลควำมรอบรู้ได้คนละไม่เกิน 2 คร้ัง 
 
8.  ข้อแนะน าในการเตรียมตัวสอบ 
  ก่อนถึงวนัสอบนักศึกษาท่ีตอ้งการจะส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา ตอ้งเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมใน 2 ประเด็น 
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  ประเด็นท่ี 1 ว่ำด้วยสำรนิพนธ์ หลกัสูตรฯ ก าหนดให้มีการสอบรายวิชาสารนิพนธ์ของ
นกัศึกษาต่อหนา้กรรมการสอบระหวา่งช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม 
  ดังนั้ นนักศึกษาแผน ข ทุกคน ควรมีความกระตือรือร้นในการเร่งรัดการท ารายงาน 
สารนิพนธ์ให้ส าเร็จ เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ และเขียนรายงาน และส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ เพื่อจะได้
จดัการสอบ (การสอบป้องกนั) ให้แลว้เสร็จตามช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อนักศึกษาจะได้มีเวลาใน
การแกไ้ขรายงานสารนิพนธ์หลงัสอบ และท าฉบบัสมบูรณ์ส่งหลกัสูตรฯ ต่อไป  
  ประเด็นท่ี 2 ว่ำด้วยกำรทบทวนรำยวิชำท่ีเคยเรียนมำก่อนสอบประมวลควำมรอบรู้ 
นกัศึกษาตอ้งหมัน่ทบทวนบทเรียนในทุกวิชาท่ีเคยเรียนผ่านมาแลว้ อาจจะอ่านเองคนเดียว หรือนัด
เพื่อน ๆ จบักลุ่ม Discuss บทเรียนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการจบักลุ ่ม 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 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร ยงัไดจ้ดักิจกรรมเสริมให้กบันักศึกษาท่ีเขา้เรียนในหลกัสูตรฯ ทั้งน้ี
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพฒันานักศึกษาไปสู่การเป็นมหาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ดังกล่าวแลว้
ขา้งตน้ และสร้างบรรยากาศการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
   กิจกรรมเสริมท่ีหลกัสูตรฯ จดัให ้(ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความประสงคจ์ะเขา้ร่วม) มีดงัน้ี 
   1)  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรทั้งระบบ และการปรับตวัในการเรียน 
   2)  จดัอบรมทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์เสริมใหก้บันกัศึกษา  
   3)  เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตรเก่ียวกบัประเด็นท่ีน่าสนใจ
ทางธุรกิจเกษตรหรือประเด็นธุรกิจเกษตรท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณปีละ 2 คร้ัง 
   4)  จดัพบปะนกัศึกษาปี 1 และ 2 และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อ Follow Up ดา้นการ
เรียนการสอน รับฟังปัญหาและขอ้เสนอจากนกัศึกษา และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เทอมละ 1 คร้ัง 
   5)  การจดัทศันศึกษา นอกจากการจดัทศันศึกษาในรายวิชาเรียนแลว้ ยงัมีการจดัทศันศึกษา
รวมของหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยจะจัดในช่วงปิดภาค
การศึกษาท่ี 2 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงการจดัทศันศึกษาน้ีอาจจะจดัในประเทศหรือต่างประเทศก็
ไดข้ึ้นอยูก่บัความพร้อมของนกัศึกษา 
   6)  กิจกรรมแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิต หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแลว้
ในช่วงเทศกาลรับปริญญาบัตร หลักสูตรฯ จะมีการจัดพบปะระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
มหาบัณฑิตและรุ่นน้อง เพื่อแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ติดตามผลการประกอบอาชีพของมหาบณัฑิต 
   นอกจากกิจกรรมของหลกัสูตรฯ ท่ีไดก้ล่าวแลว้ ในส่วนของนกัศึกษาเองก็สามารถจดั 
กิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน  โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
กิจกรรมการรับเพื่อนใหม่ และกิจกรรมแสดงความยนิดีกบัมหาบณัฑิต  
   7) หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับชมรมธุรกิจเกษตร (มีทั้ งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็น
สมาชิก) จดักิจกรรมสร้างสรรคต์่าง ๆ เช่น ทวัร์ธุรกิจเกษตรของสมาชิกชมรมชาว MAB เป็นตน้ 
    
    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน าจากคณาจารย์และตัวแทนรุ่นพี ่MAB 

ภายใต้แนวคดิ  
“เรียนอย่างไรให้มีความสุขและ 

ประสบความส าเร็จ” 

V 
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V ข้อแนะน ำจำกคณำจำรย์และตัวแทนรุ่นพี ่MAB 
ภำยใต้แนวคิด “เรียนอย่ำงไรให้มีควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จ” 

 
ข้อแนะน ำจำก ... รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธัญญำ  ทองรักษ์ 

ดงัท่ีพวกเราทราบกนัดีว่า ทุกคนอยากจะมีความสุข (ทุกขน์้อย) ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าเราจะท า
กิจกรรมอะไรในชีวิต การเรียนก็เช่นเดียวกนั จะท าอยา่งไรใหมี้ความสุขในการเรียน จากท่ีอาจารยไ์ด้
ติดตามรุ่นพี่ MAB ท่ีเขา้มาเรียนพบว่าหลายคนพอจบออกไปคิดถึงเพื่อนๆ คิดถึงหลกัสูตรฯ คิดถึง
บรรยากาศท่ีเคยได้อยู่ร่วมกันในช่วง 2 ปีกว่าๆ อาจารย์ก็พอท่ีจะประเมิน/ประมาณได้ว่า  เขามี
ความสุขในช่วงท่ีเรียนอยู่ ในความเห็นของอาจารย ์การท่ีจะเรียนให้มีความสุข (ในวยัท างาน) นั้นมี
หลายปัจจยัมาเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 
 1. มีเป้าหมายในการเขา้มาเรียนอย่างชดัเจนว่านักศึกษาตอ้งการอะไร คาดหวงัอะไร ซ่ึงความ
ชดัเจนในเป้าหมายน้ี ถือว่าเป็นหัวใจส าคญั เพราะเม่ือมีอุปสรรคเราจะได้ไม่ลงัเล สับสนและเป็น
ทุกขก์บัอุปสรรคเหล่านั้นมากจนเกินไป 
 2. เป็นผูท่ี้มีการวางแผนในการท างานและมีระบบ เพื่อน าไปสู่การจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เพราะการเรียนในหลกัสูตร MAB ของนกัศึกษา นกัศึกษามีเวลาค่อนขา้งจ ากดัเม่ือเทียบกบักิจกรรมท่ี
ตอ้งจดัการ เช่น ครอบครัว งาน เรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่รุ่นนอ้ง
หรือในรุ่นเอง จะตอ้งจดัการให้มีความสมดุล เป้าหมายทั้งหลายก็จะรักษาไวไ้ด้และมีความสุขใน
ท่ีสุด 
  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 าคญัไม่นอ้ยกว่าปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ความสุขจะเพิ่มขึ้น ถา้คาดหวงัจาก
ผูอ่ื้นใหน้อ้ยลง แต่คาดหวงัหรือเรียกร้องจากตวัเองให้มากขึ้น 
 ขอใหน้กัศึกษา  MAB 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  
 ฝึกวิธีคิดท่ีติดกบัปัจจุบนัเขา้ไว ้ 
 ยงัไม่จบรายวิชาปรับพื้นก็อยา่ไปกงัวลกบัวิชาบงัคบั  
 เรียนวิชาบงัคบัยงัไม่จบก็อยา่ไปกงัวลกบัการท าสารนิพนธ์  
 เขียนสารนิพนธ์ยงัไม่เสร็จ ก็อยา่ไปกงัวลกบัการสอบประมวลความรอบรู้  
 ท าปัจจุบนัใหดี้ในแต่ละขั้น 
 ประเมินผลงานในแต่ละขั้นดว้ย …“กฎแห่งการลงแรง”  
 คือ “ติดดิน” สักหน่อย  
 ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดก้็จะถูกหลอมรวมใหเ้ราเป็นมหาบณัฑิตท่ีดีโดยไม่ยาก  
 แต่ท่ีจริงแลว้…มีหลายเร่ืองท่ีผมเองก็ยงัไม่อาจสอนลูกของตวัเองใหป้ฏิบติัตามได ้  
 …ฤาจะสอนสังฆราช 
 
ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิริรัตน์  เกยีรติปฐมชัย  
ส ำหรับนักศึกษำใหม่ MAB 
 ขอแสดงความยินดีกบันักศึกษา MAB ทุกคน การเรียนในหลกัสูตร MAB ทั้งหลกัสูตรภาค
ปกติและภาคสมทบ ตอ้งการความพร้อมทั้งพลงักายและพลงัใจ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ อดทน และความ
เอาใจใส่อย่างมาก เน่ืองจากนักศึกษาตอ้งมาเขา้ห้องเรียน คน้ควา้ และทบทวนบทเรียนในช่วงเวลาท่ี
เคยเป็นเวลาพกัผ่อน แต่ไม่มีอะไรยำกเกินควำมพยำยำมและควำมตั้งใจจริง ดงันั้นนักศึกษาจะตอ้งมี
การวางแผนท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการท างานและการ
เรียน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดว้ย เพื่อจะไดมี้พลงังานเพียงพอในการเปิดรับความรู้
ใหม่ เพื่อนใหม่และสังคมใหม่ ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่ความส าเร็จเป็น  “มหำบัณฑิตท่ีมีควำมรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม” อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเอง ชุมชน และประเทศไทย
ต่อไป 
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ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปริญญำ  แก้วประดับ   
สวัสดีนักศึกษำ MAB ทุกท่ำน 

ยินดีตอ้นรับนักศึกษาทุกคนเขา้สู่การเรียนในระดับปริญญาโท ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
การเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่พอสมควร ประกอบกับสถานภาพของผูเ้รียนท่ีหลายคนอาจสวม
หมวกหลายใบ เช่น ส่วนใหญ่มีงานท า มีหนา้ท่ีการงานตอ้งรับผิดชอบมากมาย ในขณะท่ีบางคนตอ้ง
มีภาระครอบครัวตอ้งดูแลเอาใจใส่ ต่อไปน้ีเราตอ้งเพิ่มหมวกขึ้นมาอีกคนละใบ คือ การเป็นนกัศึกษา 
ซ่ึงจะท าให้ชีวิตของพวกเราต้องเปล่ียนไป ซ่ึงการเรียน (เป็นส่ิงท่ีทุกคนตัดสินใจเลือกแล้ว) เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กบัตนเองค าถามคือ เรำจะมีวิธีกำรจัดกำรเวลำของคุณอย่ำงไรให้
สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำเป็นมหำบัณฑิตท่ีสง่ำงำม ในขณะเดียวกันครอบครัวก็มีควำมสุข หน้ำท่ีกำรงำน
ยังก้ำวหน้ำได้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองทา้ทายกบัทุกคนท่ีเขา้มาเรียนในหลกัสูตรน้ีอย่างมาก ซ่ึงท่ีผ่านมา
ตอ้งยอมรับว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการจดัการเวลาเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละคนมีหลาย
สถานภาพ และแต่ละสถานภาพถูกก าหนดดว้ยบทบาทและหน้าท่ี ท่ีตอ้งปฏิบติัโดยหลีกเล่ียงไม่ได้
ทั้งส้ิน  

ดงันั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นกบัพวกเราทุกคน อาจารยอ์ยากให้ทุกคนไดต้ระหนัก
ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเรียน 2 ปีน้ี แลว้หาแนวทางในการรับมือกบัปัญหาอย่าง
มีสติ เพื่อจะท าให้ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน์ ซ่ึงแต่ละคนก็มีปัญหาท่ีแตกต่างกนั และมากน้อยไม่เท่ากัน 
แต่ปัญหำส่วนใหญ่สำมำรถแก้ได้ด้วยกระบวนกำรจัดกำรท่ีดีของเรำเอง  การวางแผนการท างาน  
การจัดล าดับความส าคัญของงาน จะช่วยให้เราท างานได้ทันในเวลาจ ากัด การส่ือสารกับคนใน
ครอบครัวอย่างสม ่าเสมอ การปรับเปล่ียนกิจกรรมในครอบครัวให้สอดคลอ้งกบัการเรียนของเรา ก็
จะท าใหค้รอบครัว Happy เขา้ใจคุณ และพร้อมเป็นก าลงัใจใหคุ้ณในการเรียนอีกดว้ย 

ตอนน้ีดูเหมือนปัญหาของคนรอบขา้งเร่ิมจะลงตวัหมดแลว้นะค่ะ ต่อไปน้ีก็อยู่ท่ีตวัเราแลว้
ล่ะค่ะ ว่าเราจะแน่วแน่มุ่งมัน่ สู้ (อึด) แค่ไหน เพราะบางคนอาจจบมานานแลว้ ท าให้พวกเราตอ้ง
ปรับตวัทั้งทางพื้นฐานวิชาการและรูปแบบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท กับเพื่อนใหม่ กับ
อาจารย ์อย่างไรก็ตามอาจารยเ์ช่ือแน่ว่า ส่ิงเหล่าน้ีทุกคนสามารถผ่านไปได้ ด้วยความขยนั มุ่งมั่น 
ตั้ งใจจริงและท าจริงของตัวเราเอง ด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่ เพื่อนๆ และรุ่นพี่ 
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ของคณาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตรฯ  
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ข้อแนะน ำจำก ... ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปรัตถ  พรหมมี   
ขอแสดงความยนิดีและขอตอ้นรับนกัศึกษาใหม่ของหลกัสูตรปริญญาโททุกท่าน  ดว้ยความ

เต็มใจยิ่ง  และหวังว่านักศึกษาใหม่ทุกท่านจะมีความสุขในการเรียนระดับปริญญาโทในร้ัว
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อาจารยมี์ค าแนะน าเลก็นอ้ยใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่ทุกท่านวา่  

ในการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความแตกต่างจากการศึกษาในระดบัชั้นท่ีผ่านมา เพราะจะ
เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิชาการเฉพาะด้านมากขึ้น และมีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน หรือแมก้ระทัง่ในกลุ่มผูเ้รียนเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ซ่ึง
กันและกันได้  ดังนั้ นเพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
นักศึกษาจึงควรระลึกไว้เสมอว่า จงเป็นเสมือนน ้ าคร่ึงแก้วท่ีพร้อมจะเติมเต็มส่ิงใหม่ ๆ เสมอ   
นอกจากน้ีนักศึกษาควรก าหนดเป้าหมายในการตั้งใจมาเรียนในคร้ังน้ีคืออะไร ขอให้มีความตั้งใจ
และมุ่งมั่น  เพราะอาจจะมีอุปสรรคระหว่างการเรียน  ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจการงานหรืออ่ืน ๆ  
ดงันั้นความอดทนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนในระดบัปริญญาโท   

อาจารยข์อเป็นก าลงัใจและขอให้นกัศึกษาใหม่ทุกท่านประสบความส าเร็จในการเรียน  เพื่อ
ไดน้ าความรู้ใปสู่การต่อยอดเพื่อการพฒันาตนเอง ตลอดจนสังคมโดยรวม  ต่อไป  
 
ข้อแนะน ำจำก ... ดร. ไชยยะ  คงมณี 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน การตัดสินใจเข้าสู่การเรียนในระดับ
บณัฑิตศึกษานบัวา่เป็นการลงทุนและความทา้ทายคร้ังส าคญัในชีวิตของพวกเราทุกท่าน จึงหวงัให้
พวกเราเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายและอย่างมีความสุข ถ้าจะถามว่า เรียนอย่างไรให้มีความสุข? 
ค าตอบคงมีหลากหลาย หน่ึงในนั้ นคือ เราต้องสร้างสมดุลในชีวิตระหว่างการงาน การเรียน 
ครอบครัวและชีวิตส่วนตัว การวางแผนและจัดล าดับความส าคัญกิจกรรมชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิการศึกษา จะให้ค  าตอบเราได้ว่า สมดุลชีวิตในอีก 2-3 ปีข้างหน้าควร
จดัการอย่างไร อย่างท่ีสอง ขอให้พวกเราสนุกกับการใช้ชีวิตและใช้โอกาสจากสภาพแวดล้อม
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 าอย่างไรให้เรียนจบและก็อยากจบตามแผนคือภายในระยะเวลา 2 ปี 
เพราะนักศึกษาใหม่แต่ละคนมีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากเร่ืองเรียนท่ีแตกต่างกนั
ไป เช่น ภาระงาน ภาระครอบครัว หรือแมแ้ต่นกัศึกษาท่ีเรียนอยา่งเดียวก็คงมีค าถามน้ีเช่นกนั ค าตอบ
ส าหรับนักศึกษาทุกคนคือค าตอบเดียวกนั “ต้องเร่ิมต้นจำกกำรวำงแผนท่ีดีภำยใต้ภำระหน้ำที่หรือ
ข้อจ ำกดัของแต่ละคน”  แต่ส่ิงท่ีทุกคนควรจะตอ้งค านึงหรือใชใ้นการประกอบการวางแผนนอกจาก
เป้าหมายเร่ืองการเรียนหรือเร่ืองงาน คือ ความสุขของตวัเองและคนในครอบครัว ทุกคนมีเวลาเท่ากนั 
แต่ภาระหน้าท่ีแตกต่างกัน ความสุขในชีวิตของตวัเองและครอบครัวก็ต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีสูตร
ส าเร็จในการวางแผนท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละคน แต่มีแนวทางส าหรับการ
วางแผนซ่ึงทุกคนสามารถหาอ่านได้จากหลากหลายแหล่งขอ้มูล เม่ือมีแผนท่ีดีแลว้ก็ตอ้งมีวินัยท า
ตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครัด ประกอบกบัมีความอดทนและพยายาม ซ่ึงเป็นเร่ืองของพลงัใจ แต่ส่ิง
ท่ีส าคญัพอๆ กนั คือ พลงักาย ใจสู้แต่ถา้ร่างกายไม่ไหวก็ไปต่อไม่ได้ การดูแลสุขภาพจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัดว้ยเช่นกนั ถา้ท าไดด้งัท่ีกล่าวมาอาจารยเ์ช่ือวา่ทุกคนสามารถส าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งแน่นอน  
 
ข้อแนะน ำจำก ... รองศำสตรำจำรย์ ดร. อยุทธ์  นิสสภำ 

แด่นักศึกษำทุกท่ำน 
 …. ผูมี้วิทยติ์ดตนไม่จนยาก เร่ืองล าบากภายหนา้อยา่สงสัย 
 นบัวา่เป็นผูท่ี้มีโชคชยั ถึงตกไปไกลถ่ินต่างดินแดน 
 มีอาภรณ์แพรพรรณอนัล ้าค่า มีเพชรนิลจินดาราคาแสน 
 มีเงินทองของใชไ้ม่ขดัแคลน ก็ไม่แมน้เหมือนผูรู้้วิชา 
 จะออกนัง่สังคมสมประกอบ ไม่ตอ้งหมอบคลานขลาดหวาดผวา 
 เพราะเราดูรู้ทนัดว้ยปัญญา ไม่หวัน่เกรงเก่งกลา้สง่างาม…. 
 “บทประพนัธ์จากแม่ส าเนา  นิสสภา” 
  
ข้อแนะน ำจำก ... ดร.พฒันิจ โกญจนำท 
 ขอแสดงความยินดีกบันักศึกษาใหม่ หลกัสูตรปริญญาโททุกท่าน อย่างไรก็ตามผมขอเรียน
ว่า กา้วต่อไปของพวกเราคือ การเรียนพร้อม ๆ กบัการท างานและน าไปสู่การจบเป็นมหาบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพนั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัในหลาย ๆ ดา้น ผมจึงถือโอกาสแนะน าการเรียนในแต่ละดา้น
ดงัต่อไปน้ี 
 ด้านการจดัการตนเองท่ีต้องเปล่ียนไปจะท าอย่างไรท่ีจะบริหารเวลา บริหารงาน บริหาร
ครอบครัว บริหารกลุ่มเพื่อน เพราะเวลามีการเปลี่ยนไปท่ีจะตอ้งมีการไปเรียน หลาย ๆ วนัต่อสัปดาห์ 
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และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ นักศึกษาทุกท่านจะตอ้งน าไปคิดว่า
ตนเองจะจดัการอยา่งไร 
 ดา้นการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทท่ีจะตอ้งศึกษาดว้ยตนเองมากขึ้น ท างานมากขึ้น 
คิดเชิงระบบมากขึ้น มีการคน้ควา้เพื่อหาค าตอบให้มากขึ้น  คิดแบบตั้งค  าถามและหาค าตอบอนัเป็น
พื้นฐานของการวิจยัท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของการเป็นมหาบณัฑิตจะตอ้งท าการปรับตวัทั้งการคิด
และทกัษะคอมพิวเตอร์ 
 ดา้นการพฒันาตนเอง ผมอยากให้นกัศึกษาคิดว่าเราไม่ไดม้าหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เรา
มาเพื่อพฒันาทั้ง ความรู้ ทกัษะและคุณสมบติัเฉพาะตนเองพร้อมๆ กนั การมีความรู้แต่ขาดทกัษะ
หรือการมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมไม่ใช่การเป็นมหาบณัฑิตเลย ผมอยากให้พวกเราใชเ้วลา โอกาส 
เพื่อพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัท่ีพร้อมเพื่อน าไปพฒันาตนเองและประเทศชาติต่อไป 
 
ข้อแนะน ำจำก ... อำจำรย์พสุธำ  ระวังสุข 
 การเรียนจบพร้อมคนอ่ืนและการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีตอ้งการของนักศึกษาทุกคน 
เพราะผูมี้ประสิทธิภาพในการเรียนย่อมได้รับความส าเร็จเป็นมหาบัณฑิตท่ีมีศักด์ิศรี คู่ควรกับ
ปริญญาท่ีไดรั้บ และยงัน าพาใหชี้วิตประสบความส าเร็จ 
 ในสังคมยุคปัจจุบนั เป็นยุคไร้พรมแดนหรือยุคสังคมข่าวสาร ใครมีขอ้มูลข่าวสารมาก ใครรู้
ข้อมูลมาก ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ย่อมได้เปรียบคนอ่ืน ท่ีจะอยู่รอดในโลกน้ี การเรียน จึงไม่ใช่
กิจกรรมช่วงหน่ึงของชีวิต แต่ทุกคนตอ้งแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต (Life – Long - Learning) และการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัจะมาจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Study) ผา่นส่ือการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 การจะเป็นนักศึกษาท่ีเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกบัการเรียน โดยเฉพาะ
ในระดบัปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
นั้น นักศึกษาจะตอ้งสามารถรับผิดชอบด าเนินการทางการเรียนในทุกกรณี อาทิ เขา้ชั้นเรียน ท า Case 
Study ท าขอ้สอบ ท างานวิจยั ผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร จึงเป็นภารกิจผูกพนั
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาใชชี้วิตอยูท่ี่น่ี  
 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   ท่ีส ำคัญ 
หลกีเลีย่งหำสำเหตุอ่ืนมำอ้ำงท่ีจะ ไม่มำเรียน และไม่อ่ำนหนังสือ 

- รักษำสุขภำพตนเอง ทั้ งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะการมีสุขภาพไม่ดี จะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

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

- ทักษะด้ำนภำษำและกำรส่ือสำร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาการของวิทยาการต่างๆ มากมาย 

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

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

 
ค ำแนะน ำจำก ดร.อริศรำ ร่มเย็น เณรำนนท์ 

ขอแสดงความยินดีและยนิดีตอ้นรับนกัศึกษา MAB ทุกคนค่ะ.... นบัจากวนัแรกท่ีไดต้ดัสินใจ
เขา้เรียนในระดบัปริญญาโท เช่ือว่าทุกคนคงจะมีความต่ืนเตน้และตั้งมัน่ให้ส าเร็จการศึกษา.... และ
ดว้ยภารกิจต่าง ๆ ท่ีทุกคนตอ้งรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีการงาน ครอบครัว หรือเร่ืองส่วนตวั
....ดงันั้นฝากส่ิงท่ีทุกคนจะเตรียมตวัเพื่อให้เรียนอยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จไดค้ือ.... แบ่ง
เวลาให้เป็น คนเรามี 24 ชม.เท่ากนัทุกคน บริหารเวลาให้จงได.้.. เรียงล าดบัความส าคญั แยกเคลียร์
ภารกิจเป็นเร่ือง ๆ ช่วงไหนอะไรส าคญัก็หยิบยกมาจดัการก่อน... สร้างก าลงัใจให้ตวัเอง ให้มีพลงั
บวกอยู่เสมอ หากเหน่ือยนักก็พกั พลงักายใจเต็มเป่ียมก็มาลุยกนัต่อ ... มีการวางแผนท่ีดี มีแผนใน
ระยะสั้น แผนในระยะยาว มีตารางการท างานท่ีชดัเจน และท าให้ได้ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติ...
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รักษาสุขภาพกายใจ เป็นเร่ืองหลกัในการขบัเคล่ือนชีวิตสู่ส่ิงทุกเร่ือง ฝึกมุมมองแบบสร้างสุข-ลด
ทุกข์ การเรียนพร้อมกบัท างานไปดว้ยตอ้งท างานหนักกว่าคนอ่ืน ๆ หลายเท่า โดยเฉพาะในปัจจุบนั
โควิดกบัโลกใบเดิมท่ีไม่เหมือนเดิม  มีความทา้ทายมากมายให้ตอ้งรับมือและจดัการ หากนักศึกษา
สามารถสร้างสมดุลในชีวิตไดไ้ม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียนปริญญาโท ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน
ทั้งราชการและธุรกิจส่วนตวั ตลอดจนเร่ืองครอบครัว...เช่ือวา่ทุกคนท่ีมีความมุ่งมัน่จะไดรั้บความสุข
และประสบความส าเร็จตามวิถีของตนเองได้…. “มองไปวนัน้ียงัไกล..... แต่ (เส้นชยั) จะใกลเ้ขา้มา
ทุกวนั”  … ส่งความปรารถนาดีให ้“ลูกสงขลานครินทร์....ลูกพระบิดา” ทุกคนค่ะ 
 
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำนชมรมธุรกจิเกษตร (นำยทวิชำติ    จุลละพรำหมณ์) 
 ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีกบัพี่ๆ และเพื่อนๆ ท่ีเราไดม้าอยู่ในร่มชายคาของ MAB การ
ได้เข้ามาเรียนท่ีน่ีนับว่าเป็นการเลือกคณะท่ีจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะประเทศไทยนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของชีวภาพ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม แต่เกษตรกรของไทยส่วนยงั
ขาดการจดัการท่ีทนัสมยั เป็นเร่ืองยากท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงน่าจะเป็นหน้าท่ี
ของพวกเราทุกคนท่ีจะช่วยขับเคล่ือน และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาทางด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย ถา้ท่านทั้งหลายคิดไดเ้ช่นน้ี ก็น่าจะมีความสุขกบัการเรียนใน MAB 
 การเรียนระดบัปริญญาโท ให้ประสบความส าเร็จนั้น ผมขอฝากหลกัการเรียนแบบ SPARK 
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

- ความหนกัแน่น Sustainability : S ความมัน่ใจของตวัเราเองท่ีตั้งใจอย่างย ัง่ยืนในการท่ีจะ
เรียน ไม่คิดทอ้ถอย เพราะปัญหาทุกอยา่งมีทางแกไ้ขเสมอ 

- การมีส่วนร่วม Participation : P การเรียนในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะการเรียนใน 
MAB นั้น คณาจารยอ์ยากให้พวกท่านมีส่วนร่วมในการคิด พูด และฟัง ทั้งในและนอก
ชั้นเรียนอยา่งสร้างสรรค ์การแยกตวัอยูโ่ดดเด่ียว มีความเส่ียงต่อความส าเร็จเป็นอยา่งยิง่ 

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

- ความเคารพ และให้เกียรติต่อตนเองและผูอ่ื้น Respect : R การเรียนในชั้นเรียนท่ีไม่ใหญ่นัก
ของ MAB การเคารพต่อสถานท่ี ครูบาอาจารย์ ต้องให้ เกียรติต่อตนเองและผู ้อ่ืน 
โดยเฉพาะการแต่งกาย เส้ือผา้ หน้า ผม ให้สมกับเป็นคนของ MAB อยู่ในห้องเรียน 
ไม่ควรมีเสียงโทรศพัทมื์อถือ เพราะไปสร้างความร าคาญ การเขา้เรียนสาย ก็ท าให้คนอ่ืน
เสียสมาธิเช่นกนั 
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- การส่งเสริมและยกระดบัความรู้ Knowledge : K ของตนเอง การเรียนคงไม่จบเฉพาะแค่
ในชั้นเรียน ท่านทั้งหลายคงตอ้งเสริมสร้างความรู้ของตนเองจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต 
หรือการแลกเปล่ียนกบัเพื่อนท่ีเรียนดว้ยกนั 

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

ยินดีตอ้นรับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ท่ีรักทุกคน ท่ีตั้งใจสอบและไดเ้ขา้มาเรียนดั่งความตั้งใจ 
การเรียนต่อ ป.โท  เป็นการพฒันาความรู้ ความคิด ขยายโลกทรรศน์ให้กวา้งขึ้น โดยมีมุมมองแบบ
เหยี่ยว แต่มีความละเอียดแบบมด เรียนที่น่ีไดส่ิ้งดี ๆ มากมาย แต่อย่าปิดกั้นตวัเอง มิฉะนั้นจะได้
เฉพาะใบปริญญาอย่างเดียว เวลา 2 ปี ท่ีใชใ้นการเรียนถือวา่สั้นนิดเดียวเม่ือเทียบกบัเวลาช่วงชีวิตของ
เรา  ดงันั้นจงใช้เวลาท่ีมาเรียนท่ีน่ีให้มีประโยชน์มากท่ีสุด อาจารยท่ี์คณะทุกคนคอยเป็นท่ีปรึกษา
และให้ค  าแนะน าท่ีดีตลอดเวลา ดังนั้ นตัวผูเ้รียนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในการเรียน เตรียม
อะไรบา้ง ? ผมในฐานะคนท างานแลว้ อายกุ็พอสมควรอยากเล่าความในใจสักหน่อย  ตอนแรกก็หวัน่ 
ๆ ว่าจะเรียนไม่ไหว เพราะจบ ป.ตรี (ม.แม่โจ้ ปี 2530) หยุดการเรียนในห้องเรียนมา 29 ปี เต็ม ๆ แต่มี
ความตั้งใจมานานแลว้ว่าตอ้งเรียนต่อ ป.โท ให้ได ้ (จบ ป.ตรี ม.แม่โจ ้ตอ้งต่อ ป.โท ม.อ.) จึงเตรียม
ตวัเองโดยหาต ารามาอ่านเพื่อสอบ เม่ือสอบไดก้็เตรียมเงินเป็นค่าหน่วยกิต จดัเวลาให้กบัการท างาน
ประจ า ให้กบัการเรียน ให้กบัครอบครัว ให้กบัญาติพี่นอ้ง สังคมเพื่อนฝงู ตอนแรกๆ ก็ยากพอสมควร 
ท่ียากท่ีสุดคือเทอมแรก หากปรับตัวปรับใจได้ ผ่านเทอมแรกไปได้ ก็ทะลุปรุโปร่ง ดังนั้นขอให้
นอ้งๆ ทุกคนจงอดทนมุ่งมัน่ ตั้งใจ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค ไม่มีใครลม้เหลวในการเรียน หากเรายงัไม่
ลม้เลิก โอกาสและความส าเร็จเป็นของคนท่ีมุ่งมัน่และอดทนเสมอ 
 อยา่ลืมนะครับ เตรียมตวัให้ดี เตรียมใจให้สู้ เตรียมเงินให้พร้อม แบ่งเวลาให้เป็น มีปัญหาขอ้
ขอ้งใจปรึกษาอาจารยไ์ดทุ้กคน และอย่าเดินไปขา้งหน้าคนเดียวตอ้งเดินพร้อมกนัทั้งห้อง ตอ้งดูแล
กนัแบบพี่ ๆ – นอ้ง ๆ  
                                                                                          
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำน MAB 11 (นำยสมชัย หนูนวล) 

ในนามของนกัศึกษารุ่นพี่ (MAB11) ผมขอแสดงยินดีกบัทุกท่านในฐานะนกัศึกษาใหม่ของ
หลกัสูตรฯ วนัน้ีทุกท่านท่ีมีโอกาสเขา้มาศึกษาต่อ เขา้ใจว่าท่านมีโอกาสดีกว่าหลายคนท่ีอยากจะ
เรียนแต่ไม่มีโอกาสเหมือนท่ีท่านมี เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีทุกคนจะไดเ้ขา้มาหาความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการใช้ชีวิตอีก   
1.5 ปี หลงัจากน้ีคงจะไดส้ัมผสัอะไรอีกมากมาย อยา่งท่ีหลายท่านรอคอย 
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ยอ้นกลบัไปเม่ือปี 2552 ผมเองก็เป็นนักศึกษาใหม่เหมือนกับท่านในวนัน้ี ผมเองเรียนจบ
วิศวกรรมไฟฟ้า แต่จะมาเรียนการจดัการธุรกิจเกษตร ก็เกิดค าถามว่าจะเรียนไหวหรือไม่ แต่ด้วย
ธุรกิจท่ีท านั้นเป็นธุรกิจทางดา้นเกษตร จึงตดัสินใจเขา้สอบและศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ีทั้งท่ีมีหลาย
หลกัสูตรและหลายมหาวิทยาลยัเปิดสอน แต่สุดทา้ยวนัน้ีผมพูดกบัพวกเราไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิว่า คิด
ไม่ผิดเลยท่ีตดัสินใจมาเรียนในหลกัสูตรน้ี ในวนัท่ีมานั้นไม่มีเพื่อน วนัน้ีเรามีเพื่อน ในวนัท่ีทอ้แท ้
วนัน้ีเรามีอาจารยเ์หมือนพ่อเหมือนแม่ ในยามท่ีมีปัญหา วนัน้ีเจา้หนา้ท่ีทุกคนในหลกัสูตรฯ คอยดูแล 
เหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีอบอุ่น รุ่นพี่ท่ีจบไปแลว้ยงัแวะเวียนถามข่าวคราวอยู่ตลอด ในส่วน
ของด้านวิชาการอาจารยท่ี์น่ีมากดว้ยความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดให้ศิษยแ์บบเต็มท่ี  ในส่วน
ของการเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนั้น วนัน้ีเกิดการแนะน าช่วยเหลือ และเก้ือกูลอย่างท่ีไม่เคย
สัมผสัมาก่อน เพราะพวกเรามาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งภาคธุรกิจ ขา้ราชการ พนักงานบริษทั 
ภาคการเงิน ธนาคาร หรือธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น จึงท าให้ เกิดความหลากหลายในความรู้ 
ความสามารถ และเช่ือวา่บรรยากาศแบบน้ี พวกเราทุกคนก็จะไดส้ัมผสัในหลงัจากน้ีไป 

สุดทา้ยอยากจะฝากพวกเรา โดยเฉพาะท่านท่ีมีภาระทางครอบครัว เพราะการมาเรียนในวนั
เสาร์ อาทิตย ์หลายคนเสียโอกาสทางธุรกิจ หลายคนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว ตลอดเวลา 2 ปี จึง
อยากให้พวกเราแบ่งเวลา จดัสรรให้ดี ระหว่างการงาน การเรียน และครอบครัว เพราะถึงแมจ้ะมา
เรียนเฉพาะ เสาร์และอาทิตย ์แต่พวกเราก็จะมีงานท่ีจะตอ้งท าหรือตอ้งเรียนตลอดเวลา ในช่วงแรก ๆ 
เขา้ใจว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาน้ีบา้ง จึงอยากฝากให้แบ่งเวลาตรงน้ีให้ดีครับ ขอให้ทุกท่านรักษา
สุขภาพ เตรียมพร้อมส าหรับการเรียน ท่ีจะเพิ่มเวลาเขา้มาจากภาระงานปกติ เพื่อการเตรียมพร้อมรับ
วนัแห่งความส าเร็จนัน่คือ มหาบณัฑิต ในอีก 1.5 ปี ขา้งหนา้ครับ 

 
ข้อแนะน ำจำก ... ประธำน MAB12 (นำยบัญญัติ แก้วมโน) 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอแสดงความยินดีและตอ้นรับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ MAB ท่ีรักทุกคน ท่ีได้
ตั้งใจสอบและเขา้มาเรียนสมดงัความตั้งใจ เป็นการพฒันาตนเอง เพิ่มความรู้ ขยายความคิด  เปิดโลก
ทศัน์ใหก้วา้งขึ้น ทั้งทกัษะประสบการณ์ชีวิต รวมถึงขยายเครือข่ายช่องทางธุรกิจในวนัขา้งหนา้  เวลา
เรียน 2 ปีถือว่าสั้นนิดเดียว 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  มาเรียนเดือนแรกรู้สึกว่ายากท่ีสุด เม่ือผ่าน summer พอปรับตวัปรับใจได ้ดงันั้นขอให้ทุกท่าน
มุ่งมัน่ ตั้งใจ อดทนไม่ยอ่ทอ้ หากเราไม่ลม้เลิก โอกาสมีความส าเร็จจะเป็นของทุกคน 
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สุดทา้ยอยา่ลืมเตรียมตวั  เตรียมใจใหสู้้  แบ่งเวลาให้เป็น เตรียมเงินให้พร้อม โดยเฉพาะคนท่ี
มีภาระทางครอบครัว  เพราะการมาเรียนในวนัเสาร์ อาทิตย ์ท าให้ไม่มีเวลาอยู่กบัครอบครัว เสียโอกาส
ทางธุรกิจ กำรจัดกำร กำรเรียน กำรงำน  และครอบครัว จึงเป็นส่ิงส าคญั  มีปัญหาคบัขอ้งใจปรึกษา
คณาจารยไ์ดทุ้กท่าน  อย่าเดินไปขา้งหน้าเพียงคนเดียว ตอ้งเดินไปพร้อม ๆ กันทั้งห้อง  ตอ้งอยู่กัน
แบบพี่ ๆ นอ้ง ๆ มิตรภาพท่ีดีจะท าให้เรามีความสุขกบัการเรียน วนัแห่งความส าเร็จของมหาบณัฑิต
รออยูอี่ก 2 ปีขา้งหนา้ครับ 
 
ข้อแนะน ำจำก…ประธำน MAB13 (นำย อรรถพล  ฮ่ินเซ่ง) 

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

ผมในฐานะคนท างานมีครอบครัวตอ้งดูแลและอายุก็มากพอสมควร มีความตั้งใจท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ได้ตามขอ้มูลว่าจะศึกษาท่ีไหนคณะอะไรสาขาไหนดี คือสุดท้ายก็มาได้
ขอ้สรุปท่ีน่ี ทุกอยา่งท่ีวางไวค้ิดว่าลงตวัดี แต่พอเขา้มาศึกษาจริง เจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งเร่ือง
การเรียน การท างาน เร่ืองส่วนตวั ช่วงแรกเร่ิมทอ้แท ้คิดจะลาออกแต่ไดคุ้ยกบัอาจารย ์เจา้หน้าท่ี รุ่น
พี่ และเพื่อนๆ ในหลกัสูตรท่ีช่วยกนั ทั้งให้ค  าปรึกษาและก าลงัใจ ท าให้มีความมัน่ใจมากขึ้น หน่ึง
ค าพูดท่ีท าให้คิดแลว้สู้ต่อ คือ ทุกคนมีเวลาเท่ากนัทั้งนั้น (24 ชัว่โมง) อยู่ท่ีคุณจะบริหาร และจดัการ
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นเขา้มาอยู่ดว้ยกนัแลว้เปรียบเหมือนพี่น้องกนัมีปัญหาอะไรมา
ปรึกษากนัไดน้ะครับ 

สุดทา้ยขอฝากให้ทุกท่านมองตวัเองว่า ก าลงัท าอะไรอยู่ มีความตั้งใจแค่ไหน มาเพื่ออะไร 
วางแผนการเรียนอย่างไร การจดัการทุกอย่างดีพร้อมหรือยงั ทุกท่านตอ้งหาค าตอบดว้ยตวัเองให้ได้
แลว้อย่าเดินคนเดียว ตอ้งจูงมือกนัไปนะครับและท่านจะไดมิ้ตรภาพท่ีดีแลว้เตรียมพร้อมรับวนัแห่ง
ความส าเร็จนั้น คือ มหาบณัฑิตในอีก 1.5 ปี ขา้งหนา้ครับ 
 
ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB14 (นำยสุรศักดิ์ แก้วขำว) 
ขอแสดงความยนิดีกบันกัศึกษาใหม่ 

ผมในนามของประธานรุ่น MAB14 ยินดีตอ้นรับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ MAB ทุกคน ท่ีสามารถ
สอบผ่านเขา้มา และเป็นนกัศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงหลกัสูตรน้ีไม่เพียงแต่ใหป้ริญญา
เท่านั้น ยงัให้ประสบการณ์ ให้ทกัษะ ความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม ซ่ึงทางหลกัสูตรการจดัการ
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ธุรกิจเกษตร มีทั้งคณาจารยค์อยเป็นท่ีปรึกษา และแนะน าในทุกๆ เร่ือง ขณะเดียวกนัยงัมีบุคลากรใน
หลกัสูตรคอยให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในทุกๆ เร่ืองตลอดระยะเวลาท่ีก้าวย่างเขา้มา
เรียนจนจบออกไป 

การเรียนในหลกัสูตรภาคสมทบ ถึงแมจ้ะเรียนแค่วนัเสาร์-อาทิตย ์ก็ตาม แต่อาจารยจ์ะให้
การบา้นหรืองานกลุ่ม เราตอ้งบริหารเวลาท่ีท านอกเหนือจากเวลาเรียน ดงันั้นขอให้ทุกท่านรู้จกัแบ่ง
เวลาอยา่งเหมาะสม เช่ือวา่หลายท่าน บางคนก็มีภาระครอบครัวท่ีจะตอ้งเล้ียงดู รวมถึงบางคนมีธุรกิจ
ท่ีจะตอ้งดูแล ทั้งน้ีอยากจะให้จดัสรรเร่ือง การงาน การเรียน และชีวิตครอบครัว รวมถึงเตรียมตวั 
เตรียมใจ ในการเรียนหลกัสูตรน้ี ทั้งน้ีในส่วนของตวัผม ทั้งท างาน และเรียนไปดว้ยเป็นอะไรท่ีหนกั
มากๆ แต่ดว้ยความสนใจท่ีอยากจะเรียนต่อ ป.โท เพื่อพฒันาความรู้ดา้นธุรกิจเกษตร และเติมเต็ม
ประสบการณ์ จึงไดต้ั้งใจหาหนงัสือมาอ่าน เพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อปริญญาโท ช่วงแรก ๆ มีปัญหาดา้น
การเรียนในเร่ืองของการแบ่งเวลา อีกทั้งยงัตอ้งเดินทางจากปัตตานีมาเรียนในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท า
ให้บางคร้ังเกิดความรู้สึกเหน่ือยลา้ ซ่ึงผมก็ไดจ้ดัสรรเวลาแบ่งใหก้บัการท างาน และการเรียน เพื่อให้
สามารถเดินหนา้ไปดว้ยกนัได ้ซ่ึงหากสามารถผ่านวิชาปรับพื้นฐาน และเทอมแรกไปได ้เทอมต่อไป
ก็จะไม่มีปัญหา ดงันั้นขอให้มีความตั้งใจ ไม่ย่อทอ้ อดทน อย่ายอมแพ ้และฝ่าฟันอุปสรรคจนส าเร็จ
การศึกษาใหไ้ด ้

สุดทา้ยน้ีอยากจะฝากให้ทุกท่าน รักษาสุขภาพ เตรียมกายและใจให้พร้อมส าหรับการเรียน
ในหลกัสูตร 2 ปี นะครับ ซ่ึงการเรียนไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ หากท่านไหนมีปัญหา สามารถ
ปรึกษาคณาจารย ์และบุคลากรทางหลกัสูตรไดทุ้กคนนะครับ ซ่ึงทางหลกัสูตรของเราอยู่กนัแบบพี่-
น้อง   “พี่ดูแลน้อง น้องดูแลพี่ เพ่ือนดูแลเพ่ือน” มีอะไรให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เวลาเรียนพยายามเรียนเป็นกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในส่ิงท่ีแต่ละคนถนัด ยงัไงก็ขอให้ทุก
ท่านมุ่งมั่น อย่าย่อท้อ อดทนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอีก 2 ปี
ขา้งหนา้  
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB15 (นำยทวีศักดิ์ สงคง) 

จาก...วนัน้ีพี่นอ้งจะร่วมกนัขบัขานร่วมจิตใจ  
ดว้ย...ความรักเป่ียมลน้บนเส้นทางสวา่งไสวในศรัทธา  
ร่วม...กนัสร้างพรุ่งน้ีของประชาท่ีสดใส ใหเ้ป็นจริง  
ชีวิตเธอนั้นมีค่า มวลประชาเฝ้ารออยู ่รอเธอเป็นผูก้า้วไป  
ดัง่ดอกไมท่ี้งอกงาม ยามถึงคราชูช่อใบ ไปเถิดจงไปทัว่แดน  
อยากใหเ้ธอเป็นเทียนเล่มนอ้ยท่ีส่องแสงสู่หนทางมืดมน 
เทียนสวา่งไสวอยูใ่นใจผูค้นตราบจน...นิรันดร 
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ขอแสดงความยินดี และขอตอ้นรับน้องๆ ทุกท่านดว้ยความยินดียิ่ง ขอตอ้นรับสู่บา้นหลงั
ใหม่ท่ีแสนจะอบอุ่น ท่ีน่ีจะมีทั้งความรัก ความจริงใจ ความปรารถนาดี และก าลงัใจให้กนัและกนั
เสมอ ช่วงชีวิตจากน้ีไปอีกประมาณสองปีกว่าๆ แมจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีไม่ยาวนานมากนัก แต่ก็นาน
พอท่ีจะท าให้มิตรภาพดีๆ ก่อเกิดขึ้ นได้ และเป็นช่วงเวลาท่ีต้องมีการจัดการชีวิต เวลา และ
งบประมาณอย่างเป็นพิเศษและเหมาะสม 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 สนุกกับการใช้ ชีวิตนักศึกษา
ปริญญาโท และไดเ้ป็นมหาบณัฑิตท่ีสมบูรณ์แบบดัง่ท่ีครอบครัวและสังคมคาดหวงัไว ้

ผูกพนัมั่นเกลยีว ร่วมสำยเลือดเดียวสงขลำนครินทร์  
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB16 (นำวำตรีจตุรคล  มำนิตย์) 

ในนามตวัแทนนักศึกษา (MAB16) ผมขอแสดงยินดีกบัทุกท่านในฐานะนกัศึกษาปริญญาโท
รุ่นใหม่ของหลกัสูตรการจดัการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ วนัน้ีทุกท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ท่าน
มีพร้อมและความตั้งใจ ท่ีจะมาศึกษาเพื่อให้ไดเ้ป็นมหาบณัฑิตในระยะเวลาประมาณ 1.5 ปีขา้งหนา้ 
ดว้ยเหตุน้ีผมจึงอยากจะยืนยนักบัทุก ๆ ท่านว่า มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศ ส่ิงท่ีท่านจะได้รับการศึกษาต่อไปจนจบหลักสูตรน้ี ท่านจะได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ ทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร ส าหรับน าไปใชใ้นการท าธุรกิจ
ส่วนตวั การบริหารงานเก่ียวกับองค์กรภาคเกษตร และอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีจะไดรั้บระหว่างการศึกษา คือ 
การฝึกการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ เพื่อท่ีจะพร้อมเรียนในวนัเสาร์-อาทิตย ์เพิ่มเติมจากกิจวตัร งาน
ประจ า เร่ืองส่วนตวัท่ีท่านจ าเป็นตอ้งกระท าอยู่ปกติ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัพิสูจน์ถึงความตั้งใจและ
ความสามารถของทุกท่าน เป็นส่ิงท่ีท้าทายครับ แต่อย่าได้กังวลใจไป ท่ีน่ีมีส่ิงดี ๆ อยู่เยอะมาก 
ตั้งแต่ คณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจิตวิญญาณในการถ่ายทอด ให้ค  าแนะน า และคอย
เป็นท่ีปรึกษาดี ๆ ให้กบันักศึกษาทุกคนทุกเร่ือง มีบุคลากรท่ีเต็มใจช่วยเหลือดูแลนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาการศึกษา มีมิตรภาพดี ๆ จากพี่ ๆ เพื่อน ๆ และ นอ้ง ๆ ชาว MAB ทุกคนซ่ึงเป็นเครือข่าย
ท่ีส าคญัในอนาคตต่อไป และยังมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การสอน แหล่งคน้ควา้ เคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกอ่ืนในการศึกษาครบครัน จะเห็นไดว้า่ทางมหาวิทยาลยัมีความพร้อมมากครับ ที
น้ีก็ขึ้นอยูก่บัตวัท่านเองวา่จะฝ่าฟันอุปสรรคในการศึกษาไดดี้ขนาดไหน ผมอยากให้ทุกท่านจ าไวว้่า  
“อุปสรรค ก็เปรียบเสมือนบนัไดให้เรากา้วผ่าน ยิ่งผ่านขึ้นไปมากขึ้นเท่าใด ท่านก็จะยิ่งอยู่สูงหรือ
ประสบความส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น”  
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 สุดท้ายน้ี ผมขอให้ทุกท่านเตรียมก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความสามารถต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ให้พร้อมส าหรับการศึกษาในหลกัสูตรน้ี ไม่มีอะไรยากเกินความมุ่งมัน่พยายามของท่าน
หรอกครับ ส่ิงไหนท่ีท าไดง้่ายให้รีบท าเลยอย่ารอหรือเก็บไวท้ า ส่ิงไหนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนก็
ตอ้งวางแผนให้เป็นระบบเป็นขั้นตอน พยายามเขา้ครับ 1.5 ปี ไม่ไดน้านเลย ขอให้ทุกท่านประสบ
ความส าเร็จสมความมุ่งหมายทุกคนนะครับ 
 
  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB17 (นำยอำนนท์  เทพทอง) 

ในนามตวัแทน MAB17 ขอแสดงความยินดีกบัทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาอยู่ในเขตร้ัวสีบลูแห่งน้ี 
ในระยะเวลา 1.5 ปีนับจากน้ีไป หลกัสูตรจะเป็นสถานท่ีท่ีบ่มเพาะความรู้ เคียงคู่ทกัษะด้านการ
จดัการธุรกิจเกษตร ตลอดจนสอนให้ทุกท่านคิดเป็นระบบท างานอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่านกา้ว
ออกไปสู่สังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ ใหส้มกบัพระราชปณิธานของพระบิดา 

การศึกษาระดับปริญญาโท จะมีความแตกต่างจากระดับปริญญาตรี คือ ท่านตอ้งมีความ
ขยนั อดทน และการบริหารดา้นต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยความตอ้งการจากการเรียนปริญญาโทของ 
แต่ละคนมีความแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  การเรียนปริญญาโท การจดัการธุรกิจเกษตร สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัได ้โดยการเรียนจะเน้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างอาจารย ์
และนกัศึกษา ซ่ึงการเรียนลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่าย เม่ือเกิดขอ้สงสัยก็สามารถสอบถาม
อาจารยไ์ด ้เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นส่วนส าคญัในการเรียน เน่ืองจากจะมีการท างานกลุ่ม หรือการท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ ถา้เรารู้จกัเพื่อน มีความสนิทกบัเพื่อน ก็จะสามารถท างานไดง้่ายยิ่งขึ้น ส่วนส าคญัท่ี
จ าเป็นในการเรียนคือ (1) จะตอ้งใช้เวลาให้เป็น คือ การแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน เท่ียวก็ให้สนุก 
เรียนก็ตั้งใจ การแบ่งเวลาเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี (2) ท าใจให้เป็นสมาธิ คือ มีสติ มีสมาธิ ไม่วอกแวก 
เวลาเรียนใส่ใจคิดตามเน้ือหาวิชาท่ีอาจารยส์อน สงสัยก็ถามอาจารย ์(3) การจดบนัทึก ฟังอยา่งถ่อง
แทแ้ลว้จดไวใ้นสมุด ไม่ใช่สักแต่จดตามท่ีอาจารยพ์ูด (4) มีความขยนัหมัน่เพียรอยูเ่ป็นนิจ ช่วงเวลา
ท่ีแบ่งไวอ่้านหนงัสือนั้นก็ตอ้งอ่านจริงๆ และก าหนดไวว้นัไหนจะอ่านวิชาอะไร (5) อย่าเอาใจใส่
มุ่งไปท่ีผลการเรียนเพียงอยา่งเดียว จุดหมายหลกัของการเรียนคือ ให้เกิดการเรียนรู้ จงเรียนเพื่อให้รู้ 
นัน่คือรู้แจง้เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน และฝึกเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในอนาคต 
 การเรียนอยู่ท่ีตวัเรา หวงัพึ่งใครเขาก็ไม่เท่ากบัขยนัเอง “จุดธูปเป็นพนัดอก ไข่ตม้เป็นหม่ืน
ฟอง แต่ไม่อ่านหนงัสือ ก็อยา่ถามหาความส าเร็จ ถา้ไม่เคยลงมือท า” …FIGHTING!!!  
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  ข้อแนะน ำจำก… ประธำน MAB18 (นำยจักรกฤษณ์ กนัแสงแก้ว) 
  ขอแสดงความยนิดีกบั MAB ท่ีไดก้า้วเขา้มาเป็นครอบครัว MAB PSU นบัวา่เป็นโอกาสอนัดี
อย่างยิง่ท่ีรุ่นนอ้งทุกคน เป็นจุดเร่ิมตน้ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจ
เกษตร  
 ชีวิตในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แน่นอนว่า ค่อนข้างต่างจากระดับอุดมศึกษาอย่าง
แน่นอน เน่ืองจากตวัเราเองท่ีจะเป็นผูข้ีดเส้นทางเดินแห่งความส าเร็จ ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีคนหน่ึงคนจะ
สามารถท างาน 2 อย่างไปพร้อม ๆ กนัโดยไม่เจออุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากเสมอไป เพียงเราตั้งใจ 
อดทน เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ตั้งปฏิธานไวก่้อนว่า 1.5 ปีต่อจากน้ี “ฉันจะตอ้งขอเหน่ือย
อีกสักนิดเพื่ออนาคตอนัสดใส” จากนั้นก็จะท าให้เรามีก าหนดรู้ขอบเขตดา้นเวลาแห่งความส าเร็จท่ี
จะไดรั้บ  
 ส าหรับคนมีครอบครัว คนท างานประจ า ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นคือเวลาส าหรับวนัหยุดจะหายไป 
ฉะนั้น การจดัสรรเวลานั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ผมจึงขอแนะน าว่า ควรตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่วา่แทท่ี้
จริงท่านปรารถนาอะไรจากการศึกษาคร้ังน้ี หากตั้งเป้าไวสู้งมากเกินบริบทของตอนเองก็อาจจะเป็น
บ่วงท่ีบีบรัดตนเองมากเกินไป ท าให้รู้สึกทอ้บา้งเป็นบางช่วง แต่ความเป็นหน่ึงกลมเกลียวกนัจะ
เป็นกาวท่ีจะช่วยยดึและน าพาทุกคนไปสู่ความส าเร็จพร้อม ๆ กนั  
        ส าหรับความปรารถนาดีจากอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ี รุ่น MAB18 ได้รับนั้น ถือเป็นความ
กรุณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ (อาจารย์แม่) และ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชยั  ทั้ง 2 ท่านใจดีมาก รักลูกศิษยท์ุกคนขอเพียงตวัเรา
ประพฤติปฏิบติัดี มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผลเท่านั้น 
 ทา้ยท่ีสุดรุ่นพี่ MAB18 ยนิดีเป็นอย่างยิง่ท่ีไดมี้นอ้ง ๆ เขา้มาเป็นสายเลือดเดียวกนั และหากมี
ขอ้ขอ้งใจหรือสอบถามเพิ่มเติม รุ่นพี่ทุกท่านยนิดีใหค้  าแนะน าเสมอ  
 
ข้อแนะน ำ...จำกประธำน MAB19 (นำยพลชนก นวลมำก) 
 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีมีความตั้ งใจและผ่านการทดสอบความรู้จนได้มาเป็น
นกัศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ในนามของนกัศึกษารุ่นพี่ทุกคน (MAB19) ยนิดีตอ้นรับทุกท่านครับ 
เป็นโอกาสท่ีดีกว่าหลายๆ คนเพราะการท่ีจะไดม้าศึกษานั้นตวันกัศึกษาเองตอ้งมีความพร้อมและมี
การจดัการท่ีดีมีทั้งการงาน ครอบครัว การเงิน ทุกอย่าวจะตอ้งลงตวั ระยะเวลาแค่ 2 ปีนั้นเร็วมาก
ส าหรับทุกท่านท่ีไดส้ัมผสัและได้รับประสบการณ์อีกมากมายในการเขา้มาศึกษาตามความตั้งใจ
ของพวกท่านทุกคน ผมในฐานะประธานรุ่นมีอายุไม่มากนักและยงัไม่มีครอบครัว ผมเองก็มีความ
ตั้งใจท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโท ก่อนหน้านั้ นผมได้หาข้อมูลการศึกษาทั้ งในส่วนของคณะและ
สถานศึกษา สุดทา้ยก็ไดม้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ี จากความสนใจเป็นพื้นฐานและคาดหวงัว่า
สาขาวิชาน้ีจะส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัตวัผมไดทุ้กอยา่งท่ีวางไวค้ิดวา่ลงตวัดีแต่พอไดเ้ขา้
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มาศึกษาจริงก็พบว่ามีอุปสรรคมากมายทั้งเร่ืองการเรียน การท างาน เร่ืองส่วนตวั ช่วงแรกก็มีบา้งท่ี
เร่ิมทอ้และคิดท่ีจะลาออกอยู่บ่อยคร้ัง แต่เม่ือไดคุ้ยกบัอาจารย ์เพื่อนร่วมรุ่น และเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร 
ทุกคนก็ช่วยกนัให้ค  าปรึกษาและก าลงัใจในการศึกษาต่อจึงท าให้มีก าลงัใจในการศึกษาต่อเพิ่มมาก
ขึ้น สุดทา้ยน้ีผมก็อยากจะให้ก าลงัใจทุกๆ คนท่ีก าลงัจะกา้วเขา้มาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์น้ีว่า 
“ทุกคนลว้นมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากนั” อยู่ท่ีการแบ่งเวลาและความพยายามของแต่คนหากพบเจอ
ปัญหาอยากจะให้ทุกคนกา้วขา้มผา่นมนัไปให้ได ้อย่าลืมวา่เรายงัมีเพื่อนร่วมรุ่น มีรุ่นพี่ มีคณาจารย์
และพี่ๆ ในหลกัสูตรทุกคนท่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษา ผมหวงัว่าทุกๆ คนจะ
ประสบความส าเร็จดัง่ท่ีตั้งใจหวงัไว ้ขอบคุณครับ 
 
ข้อแนะน ำ...จำกประธำน MAB20 (นำงสำวภัชองิคกำนต์  สงหนู) 
 ดิฉันในนามประธานรุ่นท่ี 20 ขอแสดงความยินดีกบันักศึกษาใหม่ในระดบัปริญญาโททุก
ท่าน ท่ีไดก้า้วเขา้มาเป็นครอบครัว mab psu ในคร้ังน้ี ระยะเวลา 2ปี ในร้ัวมหาวิทยาลยันั้นเร็วมาก
เป็นช่วงเก็บเก่ียวประสบการและความรู้ใหม่ๆและตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเขา้มาทดสอบ
ความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและการใชชี้วิตทั้งในดา้นการท างาน และดา้นการเรียน แต่
ในยุคของน้องๆยงัมีผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาด และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีก
มากมาย แต่หากทุกคนมีการวางแผนและจดัสรรเวลาท่ีดีบวกกบัความมุ่งมัน่และตั้งใจ พี่เช่ือว่าทุก
คนจะผา่นพน้ทุกอุปสรรคไปได ้และจะควา้ใบปริญญามาอยา่งเตม็ภาคภูมิ 
 ส่ิงท่ีไดม้ากกวา่ใบปริญญา คือความรู้  การพฒันาตนเอง มุมมองใหม่ๆ ทศันคติท่ีดี รวมไปถึง
ความรักความอบอุ่นจากคณาจารยแ์ละพี่ๆบุคคลกร ท่ีคอยฟูมฟัก บ่มเพาะความรู้ ช่วยเหลือดูแลให้
ค  าปรึกษาและให้ก าลงัใจในทุกๆเร่ืองอย่างเป็นอย่างดี  ทุกๆอย่างท่ีไดจ้ากครอบครัว mab สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และสามารถใช้ต่อยอดในการท างานได้เป็นอย่างดี  สุดท้าย
ดิฉันในนามตวัแทนของmab 20 ขอขอบคุณ อาจคณาจารยท์ุกท่านรวมไปถึงพี่ๆบุคคลลากรทุกคน
รวมไปถึง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆทุกคนท่ีคอยให้ค  าแนะน าพวกเราเสมอมา  ขอให้ทุกคนดูแลรักษา
สุขภาพให้ดีรอดพน้จากโควิดและขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนและการท างานนะคะ พี่ขอ
แนะน าส าหรับน้องใหม่: งดใช้ค  าเหล่าน้ี เด๋ียวท า เด๋ียวอ่าน เด๋ียวดู เพราะสุดท้ายมนัจะท าให้เรา 
เสียเวลา (เวลำ คือส่ิงมีค่ำที่เสียไปแล้วไม่สำมำรถย้อนกลบัได้) 
 
ข้อแนะน ำ...จำกประธำน MAB21 (นำยวัชริศ  เบญจศรี) 
 ในฐานะตวัแทน MAB21 ขอแสดงความยินดีกบัทุกๆ ท่านท่ีไดก้า้วมาอยูใ่นครอบครัว MAB 
PSU ในฐานะนกัศึกษาปริญญาโท ของหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ในนามของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นพี่ MAB ก็ขอแนะน ารุ่นต่อๆไปหลงัจากน้ีว่า ในเม่ือเรา
ตดัสินใจเขา้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเอาไปต่อยอดธุรกิจ , ต่อยอดในของการท างาน หรือ 
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ตอ้งการต่อยอดในดา้นอ่ืน ๆ แลว้นั้น ขอให้ทุกท่าน ๆ ตั้งใจเก็บเก่ียวความรู้ทุก ๆ อย่างท่ีไดเ้ขา้มา
ศึกษา ณ ท่ีแห่งน้ีอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นทั้งทฤษฎี หรือ ทศันคติต่าง ๆ ซ่ึงกระผมมองว่าอาจารย ์
หรือวิทยากรทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาสอนให้ความรู้กับเรานั้นตั้งใจและเต็มใจ เต็มท่ี ท่ีจะมอบความรู้
ให้กบันกัศึกษาทุกคน ในกระบวนการเรียนการสอน หากไม่เขา้ใจอะไร หรือ สงสัยอย่างไร ขอให้
ถามอยา่งเตม็ท่ี เพื่อไดส่ิ้งท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด 
 ส่วนในเร่ืองการบริหารเวลาในการเรียนนั้น ในเม่ือเราตั้งใจหรือตดัสินใจเขา้มาเรียนปริญญา
โทแลว้นั้น ก็ขอแนะน าว่าให้แบ่งเวลา หรือ จดัสรรเวลาให้ดีท่ีสุด และตั้งเป้าหมายให้กบัตวัเราเอง 
เพื่อท่ีจะประสบผลความส าเร็จครับ 
 สุดทา้ยน้ีกระผมก็ขอมอบ บทความสั้นๆไวว้่า “ประตูแห่งความส าเร็จ ไม่มีอตัโนมติั อยาก
ประสบความส าเร็จ จงตั้งเป้าหมายแลว้ลงมือท ามนัซะ”  ขอบคุณครับ 
 
ข้อแนะน ำ...จำกประธำน MAB22 (นำงสำวภัทรำภรณ์  วัฒนำ) 

ขอแสดงความยินดีและยินดีตอ้นรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นน้อง ( MAB23) ในนาม
ของรุ่นพี่ทุกคน (MAB22)  มีความยินดีมาก ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี เพราะการศึกษาเป็นการสร้าง
โอกาสให้ตวัเอง นกัศึกษาท่ีเขา้มาตอ้งมีระบบวางแผนและจดัการท่ีดีทั้งในดา้นการงาน ครอบครัว 
การเงิน รวมถึงการเดินทาง เพื่อ ให้นักศึกษานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตวัไม่ติดขดัและไม่มี
ผลกระทบต่อการศึกษาในคร้ังน้ี  ระยะเวลา 1.5-2 ปีเป็นระยะเวลาท่ีผ่านไปแบบรวดเร็ว อยากให้
เก็บเก่ียวประสบการณ์ทั้ งจากอาจารย์ผูส้อน เพื่อนร่วมรุ่น หรือรุ่นพี่ให้มากท่ีสุด เพื่อสามารถ
น าไปใชท้ั้งใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตจริง  

ดิฉันในฐานะประธานรุ่น ซ่ึงก าลงัศึกษาดว้ยและท างานดว้ย ก่อนท่ีจะเขา้มาศึกษาก็ไดมี้การ
วางแผนเลือกหลกัสูตรท่ีใช่ การเดินทางท่ีใกลก้บัท่ีพกัและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม ซ่ึงสุดทา้ยก็ไดเ้ลือก
มหาลยัแห่งน้ี  ซ่ึงต่อยอดจากท่ีเคยศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ในปริญญาตรีดว้ย  เม่ือไดเ้ขา้มาแลว้ก็มี
ความประทับใจหลายๆอย่าง ทั้ งอาจารย์ผูส้อนท่ีนอกจากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ในห้องแล้วยงั
แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนร่วมรุ่นท่ีน่ารักเป็นกันเอง รุ่นพี่ท่ีให้ค  าแนะน าท่ีดีเสมอ  รวมถึง
พี่ๆพนกังานของคณะท่ีดูแลพวกเราให้ค  าแนะน าเป็นอย่างดี   สุดทา้ยน้ี ในการศึกษาหากมีการแบ่ง
เวลา วางแผนเป็นอยา่งดี จดัตารางเรียน แบ่งเวลาท าความเขา้ใจและทบทวนก่อนสอบ ไม่ใหก้ระทบ
กบัชีวิตประจ าวนั นอกจากนั้นเพื่อนร่วมรุ่นก็มีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยให้การเรียนราบร่ืน เพราะ
การเรียนในบางคร้ังก็ตอ้งช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรู้แก่กนั  เช่ือว่านักศึกษาทุกท่านจะประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาอยา่งท่ีทุกท่านมุ่งหวงัและตั้งใจไวทุ้กท่าน 
          ขอเป็นก าลงัใจใหทุ้กท่าน ขอใหทุ้กท่านมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี สม ่าเสมอ  มีมิตรท่ีดี และ
มีความสุขท่ีไดเ้ล่าเรียนในมหาลยัแห่งน้ี ในฐานะรุ่นพี่ยนิดีและพร้อมใหค้  าแนะน า ขอบคุณค่ะ 
 


