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สาขาวิชา
หมวดวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รหัสสาขาวิชา X G 6 3

-

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
คณะ
เศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
จานวนที่จะรับ ภาคต้น 60 คน
ภาคปลาย โครงการ

แบบ/แผน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

60
-

คน
คน
คน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

-

คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่
ขั้นตอน
1. ใบสมัคร

2. รับสมัคร
3. Open House
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

ภาคต้น
(สมัครแบบออนไลน์ หรือรับใบสมัครฟรีได้ที่
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ห้อง EC 1101 หรือ
download ใบสมัครได้ที่ www.mab.eco.ku.ac.th)
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 13.00 – 16.00 น.
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ภาค
ปลาย
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ขั้นตอน
5. สอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นปรนัย จานวน 45 ข้อ)
จานวน 3 วิชา
5.1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
5.2. วิชา คณิตศาสตร์ (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
5.2.1. Calculus (differentiation)
5.2.2 การแก้สมการ และระบบสมการ
หาค่าตัวแปร (1-3 ตัวแปร)
5.2.3 exponential และ logarithmic
5.2.4 Matrix algebra
5.3 วิชา สถิติเบื้องต้น (ข้อสอบมี 15 ช้อ)
5.3.1 ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน
5.3.2 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
5.3.3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย,
ANOVA

6. สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ท
9. ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. รายงานตัวนิสิตใหม่
11. เปิดภาคเรียน

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 : เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 : เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
รอประกาศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอประกาศจากโครงการฯ
8 มิถุนายน 2563

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สาเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
1.1 ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาใช้สาเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริญญา
ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ฉบับ
1.2 ผู้สมัครที่กาลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
1.2.1 สาเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีจานวน 1 ฉบับ
1.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากข้อ 1.2.1
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4. สาเนาบัตรประชาชน

ภาค
ปลาย
-
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รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
2. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

ภาคปลาย
-

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน :
ระยะเวลาการศึกษา :

มิถุนายน 2563
ภาคต้น
มิ.ย. – ต.ค.
ภาคปลาย
พ.ย. – มี.ค.
ภาคฤดูร้อน เม.ย. – พ.ค.
วัน – เวลาเรียน :
เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :
ประมาณ 190,000 บาท
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา
ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0-2562-0232 ต่อ 301-305 หรือ 081-553-0934
http://www.mab.eco.ku.ac.th
หรือ E-mail : fecosns@ku.ac.th, fecoput@ku.ac.th

