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หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 

วชิาเอกการจดัการทรพัยากรเกษตร 

(แผน ก แบบ ก 2) 

 

1.  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเกษตร  

 มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ    4    24  

 ข. วทิยานพินธ ์    12  

 ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ  4  ชดุวชิา  (24 หน่วยกติ) 

  บงัคบั  2  ชดุวชิา 

  95709 หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  95710 วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 

  95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  95712 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95714 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  กลุม่วชิาการจดัการธรุกจิการเกษตร 

  95715 การจัดการธรุกจิการเกษตร 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95716 สมัมนาการจัดการธรุกจิการเกษตร 

  95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

  หรอืเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ ีเ่ปิดสอนในหาวทิยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธริาชทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
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  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

  95718 สมัมนาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต ุ ส าหรับผูท้ีเ่ลอืกศกึษากลุม่วชิาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แลว้ตอ้งการจ านวนหน่วยกติทางดา้น 

   การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบยีนเพิม่เตมิอกี 1 ชดุวชิา คอื 

   ชดุวชิา 95719 ปัญหาพเิศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หน่วยกติ) 

 

 ข. วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

  95794 วทิยานพินธ ์

 ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

  95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการทรัพยากรเกษตร 

   เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้  

   (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ) แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้

   ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

   

2.  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอืน่ๆ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีด 

 ของหลกัสตูร ดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ    5    30  

 ข. วทิยานพินธ ์     12  

 ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  42 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ  5  ชดุวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั  3  ชดุวชิา 

  95709 หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  95710 วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  95720 การเกษตรเพือ่การจัดการทรัพยากร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 

  95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  95712 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 
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  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95714 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  กลุม่วชิาการจดัการธรุกจิการเกษตร 

  95715 การจัดการธรุกจิการเกษตร 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

  95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95716 สมัมนาการจัดการธรุกจิการเกษตร 

  95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

  หรอืเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบัปรญิญาโทที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

  95718 สมัมนาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต ุส าหรับผูท้ีเ่ลอืกศกึษากลุม่วชิาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แลว้ตอ้งการจ านวนหน่วยกติทางดา้น 

   การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบยีนเพิม่เตมิอกี 1 ชดุวชิา คอื 

   ชดุวชิา 95719 ปัญหาพเิศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หน่วยกติ) 

 

 ข. วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

  95794 วทิยานพินธ ์

 ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

  95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการทรัพยากรเกษตร 

   เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้  

   (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ) แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้

   ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

   

 

Last updated: 27-December-2015  
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หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 

วชิาเอกการจดัการทรพัยากรเกษตร 

(แผน ข) 

 

1.  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเกษตร มโีครงสรา้ง

 และรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ    5     30  

 ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ    1     6  

 ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาเฉพาะ  5  ชดุวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั  2  ชดุวชิา 

  95709 หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  95710 วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

  เลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 

  95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  95712 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  95714 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

  กลุม่วชิาการจดัการธรุกจิการเกษตร 

  95715 การจัดการธรุกจิการเกษตร 

  95716 สมัมนาการจัดการธรุกจิการเกษตร 

  กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

  95718 สมัมนาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต ุ ส าหรับผูท้ีเ่ลอืกศกึษากลุม่วชิาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แลว้ตอ้งการจ านวนหน่วยกติทางดา้น 

   การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบยีนเพิม่เตมิอกี 1 ชดุวชิา คอื 

   ชดุวชิา 95719 ปัญหาพเิศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หน่วยกติ) 
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   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบัปรญิญาโทที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

  ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   95795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการทรัพยากรเกษตร 

    เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้  

    (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ) แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้

    ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

   

2.  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอืน่ๆ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ

หลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาเฉพาะ    6     36  

  ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ    1      6  

  ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 42 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

  ก. หมวดวชิาเฉพาะ  6  ชดุวชิา  (36 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั  3  ชดุวชิา 

   95709 หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร 

   95710 วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

   95720 การเกษตรเพือ่การจัดการทรัพยากร 

   เลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

   กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 

   95711 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

   95712 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

   กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์

   95713 การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

   95714 สมัมนาการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์
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   กลุม่วชิาการจดัการธรุกจิการเกษตร 

   95715 การจัดการธรุกจิการเกษตร 

   95716 สมัมนาการจัดการธรุกจิการเกษตร 

   กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   95717 การจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

   95718 สมัมนาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 หมายเหต ุ ส าหรับผูท้ีเ่ลอืกศกึษากลุม่วชิาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แลว้ตอ้งการจ านวนหน่วยกติทางดา้น 

   การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบยีนเพิม่เตมิอกี 1 ชดุวชิา คอื  

  ชดุวชิา 95719 ปัญหาพเิศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หน่วยกติ) 

 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบัปรญิญาโทที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

  ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   95795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการทรัพยากรเกษตร 

    เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้  

    (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ) แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้

    ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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