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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



คำานำา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ด�าเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน 

ส่งเสรมิการเกษตรและด้านสหกรณ์มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2525 มีบัณฑติส�าเรจ็การศึกษาไปเป็นจ�านวนมาก 

จากประสบการณ์ในการจดัการศกึษาดงักล่าวในระบบการศึกษาทางไกลได้รบัการพิสจูน์แล้วว่า เป็นระบบ

ท่ีสามารถพัฒนาศกัยภาพและเปิดโอกาสให้ผูท้�างานสามารถน�าความรูไ้ปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและ

พัฒนาสังคม โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  

ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการ 

ทรัพยากรเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ และเปิดสอนหลักสูตรระดับ 

ปรญิญาเอก 1 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาส่งเสรมิการเกษตร วชิาเอกส่งเสรมิ 

และพัฒนาการเกษตร ซึ่งสาขาวิชาฯ หวังว่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 หลักสูตรนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเกษตรของไทย

  

(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค�า)

ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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แกไ้ขขอ้มูลในหนา้ สารบญั, 2, 3, 6, 13, 17, 19 ดงันี ้

จากเดมิ  “หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร วชิาเอกสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร” 

เป็น   “หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร” 
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จากเดมิ  “หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร วชิาเอกสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร” 
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1.	หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรนับว่ามีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมานานมากกว่าศตวรรษ ตั้งแต ่

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี  6 เป็นต้นมา การพัฒนาภาคอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม 

และธุรกิจการบริการได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญแทนท่ีภาคการเกษตร แต่การผลิตภาคการเกษตรก็ยังม ี

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่เลี้ยงประชากรทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค เพ่ือสนับสนุนประชากรท้ังประเทศและเพ่ือการ 

ส่งออกซ่ึงท�ารายได้มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศในแต่ละปี เป็นแหล่งวัตถุดิบแก่อุตสาหกรรมต่างๆ

ขณะเดียวกันเป็นแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรด้วย และเป็นแหล่ง 

รองรับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริการ  

เช่น การท่องเท่ียว การภัตตาคาร การโรงแรม ฯลฯ รวมไปถึงการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุท่ีภาคการเกษตรมีความส�าคัญดังกล่าว ดังนั้น การพัฒนาการเกษตรเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการพัฒนา 

เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ดังจะเห็นได้จากการเน้นการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตการเกษตรแทน 

การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 

การผลติ เน้นการพัฒนาคณุภาพทรพัยากรมนษุย์ จงึท�าให้องค์กรต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องจ�าเป็นต้องมีการปรบั 

โครงสร้างการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

การสนับสนุนความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตและการเพ่ิม 

รายได้นอกภาคการเกษตร

ปัจจยัเหล่านีน้�ามาซ่ึงความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านส่งเสรมิการเกษตร ด้านการจัดการ 

ทรัพยากรเกษตรและด้านสหกรณ์ ให้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรในระดับต่างๆ ท้ังภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีประสบ สามารถแก้ไขปัญหาได ้

อย่างถูกต้อง สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดวิทยาการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ 

น�าข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีต ่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการเกษตรเพ่ือให้การ 

ด�าเนินงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตามนโยบาย 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ
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ปัจจุบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตรและสหกรณ์ล้วนมีความต้องการพัฒนาบุคลากร

ของตนให้มีความรูค้วามสามารถอย่างมีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน ขณะเดยีวกนับุคลากรประจ�าหน่วยงานต่างๆ 

ดังกล่าวนับหมื่นรายส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ขาดโอกาสท่ีจะศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 

ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษายังมีขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท 

ด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรและด้านสหกรณ์ มีความประสงค์จะให้ม ี

การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทในลักษณะของการพัฒนาบุคลากรประจ�า โดยสามารถประกอบอาชีพ

และศึกษาไปพร้อมกันในรูปแบบของการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อและวิธีการอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการ 

ศึกษาไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติ ดังนั้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว

ปีการศึกษา  2543  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร 

มหาบัณฑติ แขนงวิชาส่งเสรมิการเกษตร เป็นคร้ังแรก  แล้วในปี พ.ศ.  2552  ได้มีการปรบัปรงุหลกัสตูรดังกล่าว 

เป็นหลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาส่งเสรมิการเกษตร วชิาเอกส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ต่อมาในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ และ 

ปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร รวมหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาโท จ�านวน 3 หลักสูตร  

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร คือ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หลกัสตูรต่างๆ ของสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ท่ีเปิดสอนมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

และส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาส่งเสรมิการเกษตร วชิาเอกส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาอนมัุตแิล้วเม่ือวันท่ี 25 สงิหาคม 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาอนมัุตแิล้วเมือ่วันท่ี 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการ 

ทรัพยากรเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลยั

สโุขทัยธรรมาธริาชพิจารณาอนมัุตแิล้วเม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร		วิชาเอกส่งเสริมและ 

พัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ทาง

ด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

   2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรได้อย่างเหมาะสม

   3) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   4) เพื่อสร้างนักวิชาการ นักพัฒนา และนักวิชาชีพทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่

สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมเกษตรกร

   5) เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแก่บุคลากรในองค์กร 

ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ประกอบอาชีพการเกษตร

2.2	 หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต		แขนงวชิาส่งเสรมิการเกษตร		วชิาเอกส่งเสรมิและ 

พัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   2) สามารถน�าความรูด้้านส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรไปปรบัใช้ได้อย่างสอดคล้องกบั 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.3	 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	 วิชาเอก 

การจัดการทรัพยากรเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   2)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรเกษตรได้

   3) สามารถประยุกต์ความรู้การจัดการทรัพยากรเกษตรไปใช้ในงานอาชีพได้

   4)  มีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม
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2.4	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต 

มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจและสหกรณ์โดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ์ในระบบการศึกษาทางไกล

   2) คดิเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรบัผดิชอบ สามารถน�าความรู ้และประสบการณ์ไปประยุกต์ 

ในการท�างาน และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

   3) มีทักษะในการสื่อสาร ส่งเสริม เผยแพร่ การถ่ายทอด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างเหมาะสม

   4) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ฤกษ์หร่าย ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ กรรมการ

 5) อาจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการ

 6) อาจารย์ธีรศักดิ์  อุรุณานนท์ กรรมการ

 7) อาจารย์วินัย  กสิรักษ์ กรรมการ

 8) อาจารย์เอ็นนู  ซื่อสุวรรณ กรรมการ

 9) อาจารย์โอฬาร  พิทักษ์ กรรมการ

 10) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค�า) 

 11) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.จรรยา  สิงห์ค�า) 

 12) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุกัญญา  สุขวุฒิ)
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4.	คณะกรรมการประจ�าสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

สหกรณ์เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค�า ประธานกรรมการ

 2) อาจารย์เจนณรงค์  เทียนสว่าง รองประธานและกรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กันตนามัลลกุล กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน  แป้นปลื้ม กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ศิลปศร กรรมการ

 9) อาจารย์ ดร.จรรยา  สิงห์ค�า เลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุกัญญา  สุขวุฒิ)

 

5.	 	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา 

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์เพ่ือท�าหน้าท่ีด�าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1)  ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค�า)  

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ)

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง)

 4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการจัดการการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์)  

 5) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสหกรณ์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกลิ่น)
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 6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กันตนามัลลกุล)

 7) ผู้แทนคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ)

 8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์)

 9) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวมาราตี  ชัยชนะเดช)

6.	คณาจารย์ประจ�าหลักสูตร
6.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร		
	 	 	 วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

จินดา  ขลิบทอง, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Extension Education)

 University of the Philippines at Los Banos

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), 

 Ph.D. (Agricultural and Extension

 Education) Mississippi State University

เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Community Development) 

 University of the Philippines at Los Banos

พรชุลีย์  นิลวิเศษ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Agricultural Education)    

 Iowa State University

พลสราญ  สราญรมย์, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.I.B. (International Business), 

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  

 Ph.D. (Agricultural Education) 

 Oklahoma State University

~

~
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~

~

สุนันท์  สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and   

 Extension Education) 

 Mississippi State University

6.2	 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
	 	 	 วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

จินดา  ขลิบทอง, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Extension Education)

 University of the Philippines at Los Banos

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), 

 Ph.D. (Agricultural and Extension

 Education) Mississippi State University

เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Community Development)

 University of the Philippines at Los Banos

บ�าเพ็ญ  เขียวหวาน, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์)    

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พรชุลีย์  นิลวิเศษ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Agricultural Education)

 Iowa State University

พลสราญ  สราญรมย์, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.I.B. (International Business), 

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Agricultural Education) 

 Oklahoma State University

สุนันท์  สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and 

 Extension Education) 

 Mississippi State University
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6.3	 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	
	 	 	 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.Agr.St., Ph.D. (Entomology)

 University of Queensland

จรรยา  สิงห์ค�า, อาจารย์ ดร. วท.บ., ปร.ด. (การผลิตพืชไร่) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จิตติมา  กันตนามัลลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชัยวัฒน์  คงสม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์), Ph.D. (Forestry)

 Mississippi State University

ดุสิต  เวชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์), Ph.D. (Forestry)

 University of the Philippines at Los Banos   

ปริชาติ  ดิษฐกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), วท.ด. (พืชสวน)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปิติ  กันตังกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 M.S. (Resource Economics), 

 Ph.D. (Resource Management

 and Environmental Science)

 The Australian National University

~

มณฑิชา  พุทซาค�า, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University

ลัดดา  พิศาลบุตร, รองศาสตราจารย์ ศส.บ., M.Sc. (Agricultural Economics)

 Oklahoma State University

วรินธร  มณีรัตน์, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), ปร.ด. (สัตวศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิริลักษณ์  วงส์พิเชษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Animal Physiology)

 Mississippi State University
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สัจจา  บรรจงศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัจฉรา  จิตตลดากร, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), วท.ด. (พืชไร่นา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัจฉรา  โพธิ์ดี, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 Ph.D. (Agricultural Economics)

 Mississippi State University

6.4	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์

ศรีธนา  บุญญเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ศ.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ส่งเสริม  หอมกลิ่น, รองศาสตราจารย์ ศ.บ., บธ.ม. (บริหารการเงิน)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เสาวภา  มีถาวรกุล, รองศาสตราจารย์ บธ.ม. (เกียรตินิยม), พศ.ม. (การตลาด)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุชา  ภูริพันธุ์ภิญโญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 Ph.D. (Economics) Oklahoma State University

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

7.	คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชา
กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.Agr.St (Entomology),

 Ph.D. (Entomology) Queensland University

จรรยา  สงิห์ค�า, อาจารย์ ดร. วท.บ., ปร.ด. (การผลติพืชไร่)

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จิตติมา  กันตนามัลลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
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จินดา  ขลิบทอง, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Extension Education)

 University of the Philippines at Los Banos

เจนณรงค์  เทียนสว่าง, อาจารย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), 

 Ph.D. (Agricultural and Extension Education) 

 Mississippi State University

ชัยวัฒน์  คงสม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์), Ph.D. (Forestry)

 Mississippi State University

ณรัฐ  รัตนเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดุสิต  เวชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์), Ph.D. (Forestry)

 University of the Philippines at Los Banos

ธ�ารงเจต  พัฒมุข, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นารีรัตน์  สีระสาร, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Agricultural Resources and

 Environmental Economics)

 Chinese Academy of Agricultural Sciences

นาลัน  แป้นปลื้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บ�าเพ็ญ  เขียวหวาน, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุณฑริกา  นันทา, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Plant Breeding and Cytogenetic) 

 Chiba University 

เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Community Development)

 University of the Philippines at Los Banos

~

~

~
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ปริชาติ  ดิษฐกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลสราญ สราญรมย์, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.I.B. (International Business),

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพชร  ทวีวงษ์, อาจารย์ วท.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภวัต  เจียมจิณณวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มณฑิชา  พุทซาค�า, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University

วรชัย  สิงหฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์  

 สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรินธร  มณีรัตน์, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 ปร.ด. (สัตวศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิลาวัลย์  ศิลปศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิริลักษณ์  นามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิริลักษณ์  วงส์พิเชษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Animal Physiology)

 Mississippi State University

ส่งเสริม  หอมกลิ่น, รองศาสตราจารย์ ศ.บ., บธ.ม. (บริหารการเงิน)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัจจา  บรรจงศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Agricultural Education) 

 Oklahoma State University
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สุธิดา  มณีอเนกคุณ, อาจารย์ วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุชา  ภูริพันธุ์ภิญโญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 Ph.D. (Economics)

 Oklahoma State University

อิงอร  ไชยเยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)  

 มหาวิทยาลัยมหิดล

8.	คณาจารย์พิเศษประจ�าสาขาวิชา
ปิติ  กันตังกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 M.S. (Resource Economics), 

 Ph.D. (Resource Management

 and Environmental Science) 

 The Australian National University

พรชุลีย์  นิลวิเศษ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Agricultural Education)

 Iowa State University

ลัดดา  พิศาลบุตร, รองศาสตราจารย์ ศส.บ., M.Sc. (Agricultural Economics)

 Oklahoma State University

สุนันท์  สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and   

 Extension Education) 

 Mississippi State University

อัจฉรา  จิตตลดากร, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 วท.ด. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัจฉรา  โพธิ์ดี, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 Ph.D. (Agricultural Economics)

 Mississippi State University
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู ้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ 

หน่วยงานอื่นอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู ้ร ่วมผลิต/ปรับปรุง 

ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในประมวลสาระ 

และแนวการศึกษาชุดวิชาที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

9.1	 ระดบัปรญิญาเอก	เปิดสอน	1	หลกัสตูร	คอื หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาส่งเสรมิ 

การเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

9.2	 ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	3	หลักสูตร	คือ

 1) หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาส่งเสรมิการเกษตร วิชาเอกส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตร

 2) หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจดัการการเกษตร วชิาเอกการจดัการ 

ทรัพยากรเกษตร

 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 

10.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1  นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

10.2  นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ 

รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็น 

ส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั  

  http://www.ac.th/thai/gard-stdy/Masters/ 
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11.	การรับรองหลักสูตร
ส�านกังาน ก.พ. ได้รบัรองคณุวฒุขิองผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ หลกัสตูร 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตร 

บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ แขนงวชิาสหกรณ์ แล้ว โดยอาจบรรจเุข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืสามัญ 

ในต�าแหน่งที่ ก.พ. ก�าหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนต่างๆ

12.	 ค�าแนะน�าในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก มีระยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 9 ปีการศกึษา นบัจาก 

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	แบบ	2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร 

ก�าหนด โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

ลงทะเบียนเรยีนดษุฎนีพินธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และต้องสอบผ่าน 

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท�าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ 

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตัง้ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน 

หรอืส่วนหนึง่ของดษุฎนีพินธ์จะต้องได้รบัการตพิีมพ์หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และในภาคการศึกษาสุดท้าย

ก่อนส�าเรจ็การศกึษานกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการสมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑติ 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

12.2 การศกึษาตามหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา นบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

		 	 หลกัสตูร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาต้องลงทะเบียนเรยีนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกติ ตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด โดยได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 

เข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ 

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
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การอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน

ส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

(ไม่นับหน่วยกิต)

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกติ ตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด โดยได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน

หรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนการศกึษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกติ) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมท้ังเสนอรายงาน

การศกึษาค้นคว้าอสิระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้ 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และรายงานการศกึษาค้นคว้าอสิระหรอืส่วนหนึง่ของรายงาน

การศกึษาค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีสบืค้นได้ และในภาคการศกึษา

สุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

12.3 การลงทะเบียนเรยีนแต่ละภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลกัสตูร 

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา ท่ีระบุในเอกสารหลกัสตูรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาค

การศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.4 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก นอกจากการศกึษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายช่ือเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/

สัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

12.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลท่ี 

มหาวทิยาลยัจดัให้แล้ว นกัศึกษาจะต้องศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ จดัท�ารายงานและส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย 

เข้าร่วมสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

ก�าหนด
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12.6 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด 

   อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2504 8046 - 9

   โทรสาร 0 2503 3578 หรือ

    เว็บไซต์ http://agri.stou.ac.th/page/home.aspx 

12.7 หากนกัศึกษามปัีญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นค�าน�าหน้าชือ่-ชือ่สกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอต่ออายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพักการศกึษา  

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล 

การศึกษา รวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาท่ีส�านักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ส�านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504  7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือ 

   เว็บไซต http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	
 แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

อักษรย่อ ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy 

 (Agricultural Extension and Development)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Agricultural Extension and Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชา 

ท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอ่ืน จากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวิทยาลยั

รับรอง และ

2) มีประสบการณ์การท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัส่งเสรมิการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรอืการเกษตร 

อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และ

4) มีความรูภ้าษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

และสหกรณ์ก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

ทั้งนี้ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ 1. ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทท่ีมใิช่ทางส่งเสรมิการเกษตรหรอืพัฒนาการเกษตร ต้องศกึษาชุดวชิา 

  เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 2. ผูท่ี้มคีะแนนเฉลีย่สะสมในระดบัปรญิญาโท ต�า่กว่า 3.50 มหาวทิยาลยัอาจรบัเข้าศกึษา โดยพิจารณา 

  จากประสบการณ์และอาจก�าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 3. ผูท่ี้มีคณุสมบัตติามข้อ 1) - 4) จะต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรอืเคยถกูถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระท�านัน้ได้กระท�าโดย 

  มิได้มเีจตนากระท�าความผดิ หรอืกระท�าโดยประมาทและลแุก่โทษในการกระท�าจะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการ 

  เป็นนักศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แบบ	2.1

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24  

ข. ดุษฎีนิพนธ์  36  

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)  

 91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง

 91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91904 ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

 91998 ดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  

  เป็นการสมัมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏบัิติเพ่ือเสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

  การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 แบบ	2.1

ปีที่	1		 ภาคต้น   91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง

  91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91903  สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91904  ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2		 ภาคต้น 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3		 ภาคต้น 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 91998 ดุษฎีนิพนธ์

  91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  





รายละเอียดหลักสูตร

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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	หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

อักษรย่อ กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาส่งเสรมิการเกษตร พัฒนาการเกษตร 

หรอืสาขาวชิาท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับรอง 

2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่

ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

3) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 ส�าหรับผู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า 2.50 

มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

4) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และจะต้องไม่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5   30

ข. วิทยานิพนธ์  12

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต    ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

 91795 วิทยานิพนธ์

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร**

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 แผน	ข

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

 บังคับ	5	ชุดวิชา

 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

  91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2	 ภาคต้น 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91795 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91795 วิทยานิพนธ์

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

  91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2	 ภาคต้น 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 



รายละเอียดหลักสูตร

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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	หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resource Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resource Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resource Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอ่ืนๆ และ

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 ส�าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ

ปริญญาตรีต�่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ

3) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอ่ืนต้องเรยีนเพ่ิมอกี 1 ชุดวชิา คอื 95729 ความรู ้

พื้นฐานด้านการเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

ข. วิทยานิพนธ์  12  

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

 บังคับ	2	ชุดวิชา

 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

 และเลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์

หมายเหตุ ส�าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกิตทาง 

 การจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว์ อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้

หมายเหตุ ส�าหรบัผูท่ี้เลอืกศกึษากลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกติทาง 

 การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95728 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

 95794 วิทยานิพนธ์

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ	

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 24  

ข. วิทยานิพนธ์  12 

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

 บังคับ	3	ชุดวิชา

 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)

 และเลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้  
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์
 

หมายเหตุ ส�าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกิตทาง 

 การจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว์ อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร 

 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้
 

หมายเหตุ ส�าหรบัผูท่ี้เลอืกศกึษากลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกติทาง 

 การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95728 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)



หล
ักส
ูตร
เก
ษต

รศ
าส
ตร
มห
าบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
จัด
กา
รก
าร
เก
ษต

ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
35

ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

 95794 วิทยานิพนธ์

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

	 แผน	ข

1)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)  

 บังคับ	2	ชุดวิชา

 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

 เลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์

หมายเหตุ ส�าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกิตทาง 

 การจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว์ อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร 

 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้

หมายเหตุ ส�าหรบัผูท่ี้เลอืกศกึษากลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกติทาง 

 การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95728 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 

สโุขทัยธรรมมาธริาชทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2)	ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ	

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 บังคับ	3	ชุดวิชา

 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)

 เลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้	 
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์

หมายเหตุ ส�าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกิตทาง 

 การจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว์ อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)

 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร 

 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร 

 



หล
ักส
ูตร
เก
ษต

รศ
าส
ตร
มห
าบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
จัด
กา
รก
าร
เก
ษต

ร
38
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้

หมายเหตุ ส�าหรบัผูท่ี้เลอืกศกึษากลุม่วชิาการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม แล้วต้องการจ�านวนหน่วยกติทาง 

 การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพ่ิมเตมิอกี 1 ชุดวชิา 

 คือ ชุดวิชา 95728 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทัยธรรมมาธริาช	ท่ีมคีวามเก่ียวเนือ่งตามความเหมาะสม	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 95796 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติการจดัการทรพัยากรเกษตร*  

  เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

1)		ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปีที่	1	ภาคต้น 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

  95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

  95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้

ปีที่	2	 ภาคต้น 95794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 95794 วิทยานิพนธ์

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการทรัพยากรเกษตร

2)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1	 ภาคต้น 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 

  95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์
 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

  95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร 

  95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้

ปีที่	2	 ภาคต้น 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 95794 วิทยานิพนธ์

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการทรัพยากรเกษตร

	 แผน	ข

1)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคต้น 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึง่ 
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

  95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

  95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้



หล
ักส
ูตร
เก
ษต

รศ
าส
ตร
มห
าบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
จัด
กา
รก
าร
เก
ษต

ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
41

ปีที่	2	 ภาคต้น 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สโุขทัยธรรมมาธริาชท่ีมีความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการทรัพยากรเกษตร

2)	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1	 ภาคต้น 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคปลาย - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95721 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร

  95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

  95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
  

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้
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ปีที่	2	 ภาคต้น 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

  -- - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สโุขทัยธรรมมาธริาชท่ีมีความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการทรัพยากรเกษตร

 



รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาสหกรณ์

Master of Business Administration Program in Co-operatives

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

อักษรย่อ บธ.ม. (สหกรณ์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Co-operatives)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Co-operatives)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

อุดมศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.30

3) กรณผีูท่ี้มีคะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรตี�า่กว่า 2.30 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

อาจรบัเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

และสหกรณ์เป็นผู้ก�าหนด

4) ผูท่ี้มีคณุสมบัตติามข้อ 1) - 3) จะต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและต้องไม่เคย 

ถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

ข. วิทยานิพนธ์  12

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

 92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

 92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์  

 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

 92795 วิทยานิพนธ์

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์**

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 แผน	ข

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

 92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

 92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

 92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ 

 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ 

 92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์

ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

 92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

 92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์*
  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

  การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

  92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

ปีที่	2	 ภาคต้น 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

  92795 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 92795 วิทยานิพนธ์

  92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์

	 แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

  92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

ปีที่	2	 ภาคต้น 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

  92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

91901 70913101 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง 

91902 70913102 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91903 70913103 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91904 70913104 ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91998 70914001 ดุษฎีนิพนธ์  

91999 70915001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 

ระดับปริญญาโท

91720 50913001 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

91722 50913003 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 

91723 50913004 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91724 50913005 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91725 50913006 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

91726 50913007 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

91727 50913008 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91794 50914002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

91795 50914001 วิทยานิพนธ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

91796 50915001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 

92711 50922001 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 

92712 50922002 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์ 

92713 50922003 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ 

92714 50923001 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ 

92715 50923002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ 

92718 50923003 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
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รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

92794 50924002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สหกรณ์)  

92795 50924001 วิทยานิพนธ์ (สหกรณ์)  

92796 50925001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ ์  

95709 50933001 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร  

95710 50933002 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

95711 50933003 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช  

95713 50933005 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์  

95721 50933013 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 

95722 50933014 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ 

95723 50933015 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ 

95724 50933016 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร 

95725 50933017 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร 

95726 50933018 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

95727 50933019 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ 

95728 50933020 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

95729 50933021 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร 

95794 50934001 วิทยานิพนธ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตร)  

95795 50934002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการทรัพยากรเกษตร)   

95796 50935001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการทรัพยากรเกษตร 

 

หมายเหตุ  ข้อมลูอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสารประชาสมัพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวทิยาลยั
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

91901	 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประมวลองคค์วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ปรชัญา ทฤษฎ ีและหลกัการ 

 ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ 

2. ประยุกตแ์นวคดิ ปรชัญา ทฤษฎ ีและหลกัการต่างๆ ไปใช้ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ได้

ค�าอธิบายชุดวิชา 

ทฤษฎี ปรชัญา หลักการการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร และแนวคดิเชงิวเิคราะหเ์กี่ยวกับ 

การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทฤษฎีการสื่อสาร การใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการบรหิารการสง่เสรมิ 

และพัฒนาการเกษตร การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขัน

การเกษตรในตลาดโลก

91902	 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research in Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. วิเคราะห์บริบทการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อก�าหนดโจทย์วิจัยได้

2. เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

3. เลือกใช้การวิจัยท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและวิจัยแบบผสมทางการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตรได้  

4. สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้  

5. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา	

การวิเคราะห์บริบทการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง การก�าหนด

โจทย์การวจิยั การวจิยัเชิงปรมิาณ การวจิยัเชงิคณุภาพ การวิจยัแบบผสม การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

และแบบจ�าลอง การสงัเคราะห์ การสรา้งองค์ความรูข้ั้นสงูทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรโดยการวิจัย 

การเผยแพร่ผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพ

ของบุคลากรทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สามารถวิจัยและน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

91903	 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ก�าหนดสถติท่ีิเหมาะสมกบัประเภทของการวจิยัและประเภทของข้อมูลการวิจยัทางสง่เสรมิ

 และพัฒนาการเกษตรได้

2. วเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 ส�าเร็จรูปที่เหมาะสมกับสถิติประเภทต่างๆ ได้

3. แปลผลและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การพิจารณาและก�าหนดสถิติท่ีเหมาะสมกับประเภทของการวิจัยและประเภทของข้อมูล 

การวจิยัทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์�าเรจ็รปูในการประมวลผลข้อมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร สถิติท่ีส�าคัญส�าหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย สถิติท่ีใช้ใน 

การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือการวิจัย การเปรียบเทียบข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

การวิเคราะห์สถิติแบบนอนพาราเมตริก และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร

91904	 ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Issues in Agricultural Extension and Development

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ก�าหนดประเด็นและปัญหาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

2. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับ 

 ประเด็นและปัญหาได้

3. วเิคราะห์และสรา้งสรรค์องค์ความรูเ้พ่ือการแกปั้ญหาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได้

4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
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การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการสง่เสรมิและพัฒนา 

การเกษตรในการพัฒนาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ประเดน็ปัญหาทาง 

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรตามความสนใจเพ่ือน�าไปสูก่ารท�าวิจยั การประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎี และ 

หลกัการทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการท�าวจิยั การประยกุตแ์ละการสรา้งสรรคอ์งค์ความรูใ้หม่ทาง 

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรดว้ยการท�าวิจยั การสงัเคราะห์แนวทางการศกึษาวิจยัเพ่ือการแกปั้ญหา 

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91998	 ดุษฎีนิพนธ์																																																									(36	หน่วยกิต)	

 Dissertation 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. จัดท�าและน�าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ได้

2. ออกแบบการวิจัยและด�าเนินการท�าดุษฎีนิพนธ์ได้

3. จัดท�ารายงานดุษฎีนิพนธ์ได้

4. สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้

5. ผลิตและด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ยอมรับการตีพิมพ์ 

  ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ก�าหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงการ 

ดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัยในด้านการก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�าและน�าเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือการวิจัย  

ตรวจสอบคุณภาพเของเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู การแปลผลและเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียนและเรียบเรียงรายงาน

การวจิยั การสอบปกป้องดษุฎนีพินธ ์การเผยแพรด่ษุฎนีพินธ์โดยการผลติและด�าเนนิการให้ผลงานหรอื

สว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธ์ไดย้อมรบัการตพิีมพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ป็นท่ียอมรบั

ในระดับชาติหรือนานาชาติ
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91999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	(6	หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and Development  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. เสริมความรู้และประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมเติมท่ีได้รับจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

2. พัฒนาให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานเป็นหมู่คณะ

5. พัฒนาทักษะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้น�าทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

6. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การแลกเปลี่ยนทัศนะและ

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติให้

เหมาะสมต่อการเป็นนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถ

ในการท�างานเปน็หมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รวมท้ัง

การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชีพท่ีเหมาะสมส�าหรบันกัสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

ระดับปริญญาโท

91720	 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Extension for Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร

2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

3. สามารถน�าแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรมาปรบัใช้ให้เหมาะสม 

 กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
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ค�าอธิบายชุดวิชา

ลักษณะสังคมไทย องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคม สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์

ระหวา่งสงัคมเมืองหลกัสตูรและสงัคมชนบท การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ความสมัพันธร์ะหว่างสงัคม

ไทยกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคิด ทฤษฎ ีและหลกัการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

กระบวนทัศน์ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวิเคราะห์ชมุชนแบบองคร์วมเพ่ือการพฒันา การ

จดัการความรูเ้พ่ือการพัฒนา การพัฒนากลุม่และเครอืขา่ย จติวทิยาและมนษุยสมัพันธท่ี์เหมาะสมส�าหรบั

เกษตรกร การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนด

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

91722	 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ	 																							(6	หน่วยกิต)	

 International Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ระบบการผลิตการเกษตร  

 ความต้องการและการค้าสินค้าเกษตรของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบและกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 ท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา

3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การ 

 ต่างประเทศ องค์การพัฒนาภาคเอกชนระดับนานาชาติ และสนธิสัญญาความร่วมมือ 

 ระหว่างประเทศ

4. มีความสามารถในการน�าความรู้เก่ียวกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา 

 การเกษตรระดับนานาชาติมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือ 

 การส่งออกของไทย

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

นโยบายการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรขององคก์ารระหว่างประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ 

และองคก์ารพัฒนาภาคเอกชนระดบันานาชาต ิตลอดจนสนธสิญัญาความรว่มมอืระหวา่งประเทศทางดา้น 

การเกษตร ความต้องการ สภาพการผลิต การแปรรูป และการค้าสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญของประเทศ 

ในภูมิภาคต่างๆ วิวัฒนาการของระบบการเกษตร เกษตรกร นโยบาย ระบบ กลยุทธ์ และแนวโน้ม 

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สารสนเทศที่ส�าคัญและแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาปรับใช้ในประเทศไทย
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91723	 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร				 (6	หน่วยกิต)	

 Research and Statistics for Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและกระบวนการวิจัยเพ่ือการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร

2. สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3. สามารถน�างานวิจัยมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยั ระเบียบ วธิกีาร และกระบวนการวจิยั การวจิยัประเภทตา่งๆ 

สถติิในการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยั การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานและการเผยแพรผ่ลการวิจยั 

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การน�างานวิจัยมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91724	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร													(6	หน่วยกิต)

 Resource Management for Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3. สามารถจัดการทรัพยากรภายใต้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์และสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

 ภูมิอากาศ หรือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร การวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมท้ัง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการทรัพยากรท้ังทรัพยากรภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม  

โดยค�านงึถงึผลกระทบในระดบัฟารม์ ระดบัท้องถิน่ และระดบัโลก เพ่ือการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

อย่างยั่งยืน



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
57

91725	 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Communication in Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการสือ่สารเพ่ือการสง่เสรมิและ

 พัฒนาการเกษตร

2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความส�าคัญของการสื่อสารประเภทต่างๆ ที่มีต่อการ

 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4. สามารถน�าการสื่อสารมาปรับใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์

ระหวา่งการสือ่สารกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร บทบาท หนา้ท่ี และความส�าคญัของการสือ่สาร

ประเภทต่างๆ ที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบริหาร การสร้าง

เครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร การผลิตและปรับใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91726	 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร									 (6	หน่วยกิต)	

 Organization for Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีองค์การเพ่ือการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 

 การจัดตั้ง วิเคราะห์

2. สามารถวิเคราะห์องค์กรและผู้น�าองค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3. สามารถก�าหนดแนวทางการจัดตัง้และพัฒนาองคก์รเพ่ือการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละกลยุทธ์ในการด�าเนนิงานขององคก์รเพ่ือการสง่เสรมิและพัฒนา 

การเกษตร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดตั้ง วิเคราะห์  

บรหิารงาน และกระบวนการกลุม่ การมีสว่นรว่มของกลุม่และองคก์รในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กร การสร้างและพัฒนาผู้น�าองค์กร บทบาทชายหญิงในองค์กร สตรี



58
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

และเยาวชนกับการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาและก�าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรเพ่ือการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

91727	 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Administration and Communication for Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร สามารถ 

 วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบการบริหารงานทางการส่งเสริมและพัฒนา 

 การเกษตร

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารองค์กร การสร้าง 

 และพัฒนาผู้น�า และอาสาสมัครเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3. มีความรู ้ความเข้าใจ และคิดวเิคราะห์เกีย่วกบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ท่ี และความส�าคญั 

 ของการสื่อ เพื่อน�ามาปรับใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนคิการบรหิารท่ัวไป และการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

กระบวนทัศน์การคิด วิเคราะห์ เพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลงของสังคม การสร้างและบริหารองค์กรเพื่อ 

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสร้างและพัฒนาผู้น�าและอาสาสมัครเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ บทบาท หนา้ท่ี และความส�าคญัของการสือ่สาร เพ่ือการสง่เสรมิและ 

พัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ หลกัการและทฤษฎีการสือ่สาร จดัระบบและวางแผนการสือ่สาร การสรา้ง 

เครือข่ายการสื่อสาร การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)						 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Agricultural	Extension	and	Development)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2. สามารถผลิตผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการน�าแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ 

 ที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อิสระ การผลติและเผยแพรผ่ลงานจากการศกึษาคน้คว้า

อิสระโดยการวิจัย หรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน หรือการเขียนเอกสาร

ทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์
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91795	 วิทยานิพนธ์	(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Agricultural	Extension	and	Development)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจัย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอ 

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อการเผยแพร่

91796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		 									(6	หน่วยกิต)

	 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 Graduate Professional Experience in Agricultural Extension and Development

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1.  เสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการศึกษา โดยระบบการศึกษาทางไกล

2.  พัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

3.  ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.  ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานเป็นทีม
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5.  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบและทักษะการแก้ปัญหาในการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

6.  เพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส�าหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การประยกุตค์วามรูท้างการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวิชาชพี การพัฒนา

คุณค่าแห่งตนให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีเจตคติท่ีดีในการเป็นนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการ

ท�างานเป็นทีม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ ทักษะการแก้ปัญหา การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพส�าหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

92711	 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Business Strategic Management for Co-operatives

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ หน้าที่และโครงสร้าง 

 ของสหกรณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในสหกรณ์

2. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิการบรหิาร กระบวนการและเทคนคิการบรหิารธรุกจิ 

 สหกรณ์เชิงกลยุทธ์

3. มีทักษะในการวเิคราะห์และการใช้ตวัแบบในการวเิคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในระดบัตา่งๆ 

 อย่างมีประสิทธิผล

4. ให้สามารถน�าความรู้ในสว่นท่ีเกีย่วกบัหนา้ท่ีการบรหิารธรุกจิสหกรณม์าประยุกต์ได้ในการ 

 บริหารธุรกิจสหกรณ์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิเกีย่วกบัอดุมการณ ์หลกัการ วิธกีารสหกรณ ์หนา้ท่ีและโครงสรา้งของสหกรณ ์คณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในสหกรณ์ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร กระบวนการ และเทคนิค

ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การก�าหนดและ

วเิคราะห์กลยุทธร์ะดบัต่างๆ แนวคดิและเทคนคิท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการและการควบคมุเชิงกลยุทธ ์

การวิเคราะห์การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
61

92712	 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์	 (6	หน่วยกิต)

 Accounting and Finance for Co-operatives Management

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารของสหกรณ์

2. มีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของสหกรณ์

3. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์

4. มีความรูค้วามสามารถในการวางแผนทางการเงนิและการควบคมุทางการเงนิของสหกรณ์

5. สามารถประยุกต์การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชีและการบรหิารการเงนิของสหกรณ ์การวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงาน 

และฐานะทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ การวางแผนและการควบคุม

ทางการบัญชีและการเงินของสหกรณ์การประยุกต์การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

92713	 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research for Co-operatives

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและกระบวนการวิจัยทางสหกรณ์

2. สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์

3. มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์

4. สามารถน�าความรู้ทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ 

5. สามารถน�าความรู้ทางสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์มาประยุกต์ในการบริหารสหกรณ์

 ค�าอธิบายชุดวิชา

หลักการสถิติ ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางสหกรณ์ การวิจัยประเภทต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทาง

สหกรณ์ การเขียนโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รูปแบบและการน�าเสนอผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

กรณีศึกษาผลการวิจัยทางด้านต่างๆ ที่จะน�ามาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
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92714	 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์	 (6	หน่วยกิต)

 Production and Marketing Management for Co-operatives 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการผลติและการตลาดของสหกรณ ์ความส�าคญัของการตลาด 

 ในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนและจัดองค์การการตลาด กลยุทธ์การตลาด

2. มีความสามารถในวิเคราะห์การผลิต การตลาดและการวางแผนการผลิตและการตลาด 

 ของสหกรณ์

3. มีความรู้ด้านนโยบายการค้า กฎระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด 

 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4. สามารถประยุกต์การบริหารการผลิตและการตลาดส�าหรับการบริหารสหกรณ์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคิดท่ัวไปของการผลติ และการตลาดของสหกรณ ์ความส�าคญัของการผลติและการตลาด 

สหกรณ์ในระบบธุรกิจ การวางแผนและการจัดองค์การการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ กลยุทธ์ 

การตลาดและการผลติ การน�าแนวคิดการผลติและการตลาดมาใช้กบัการบรหิารธรุกจิสหกรณ ์โครงสรา้ง

การด�าเนินงานและวิถีการตลาดท่ีส�าคัญของสหกรณ์ สถาบันและองค์กรทางการตลาด การจัดการ 

ตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศของสหกรณ์ นโยบายทางการค้า กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรการใน

การจัดการสินค้าท้ังด้านการส่งออกและการน�าเข้า ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางบริหารพัฒนาตลาด

สินค้าของสหกรณ์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการประยุกต์การบริหารการผลิตและการตลาด

ส�าหรับการบริหารสหกรณ์

92715	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resources Management in Co-operatives

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

2. มีความสามารถในการวางแผนการจดัการทรพัยากรมนษุย์และการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

 ในสหกรณ์

3. สามารถประยุกต์หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาบุคคล 

 ในสหกรณ์ได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ขอบเขต และหน้าท่ีการจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ในสหกรณ ์โดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผนบุคลากร การจดัคนเข้าท�างาน การพัฒนาบุคลากร 

การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ วินัยและ

จรรยาวชิาชีพ สขุภาพและความปลอดภยั กฎหมายและองคก์รท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สังคม และการเมือง

การปกครอง การประยุกต์หลักการ แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาบุคคลในสหกรณ์

92718	 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์		 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Co-operatives Business Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการบริหารธุรกิจสหกรณ์

2. มีความสามารถบริหารการสัมมนาบริหารธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ      

3.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์มาใช้ใน 

 การพัฒนาสหกรณ์ด้านต่างๆ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ศกึษา คน้ควา้ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพปัญหาการด�าเนนิงาน การบรหิารธรุกจิ 

สหกรณข์องไทย การวเิคราะห์ปัญหาในเชงิปฏบัิตแิละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้หลกัการ

และวิธีการบริหารธุรกิจสหกรณ์ด้านต่างๆ มาประยุกต์กับการบริหารสหกรณ์

92794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(สหกรณ์)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Co-operatives)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

1.  มีทักษะในการน�าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการท่ีศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้

2. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาสหกรณ์ ในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาต่อการสหกรณ์ 

 และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหา การวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหา การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย  

การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท�าการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ตลอดจนการน�าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสหกรณ์
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92795	 วิทยานิพนธ์	(สหกรณ์)	 (12	หน่วยกิต)	

	 Thesis	(Co-operatives)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้

3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 

9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหาวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณ์กรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจัย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ 

การเผยแพร่ 

92796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์								(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in for Co-operatives Business Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

2. พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพสหกรณ์

4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารสหกรณ์

6. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมส�าหรับนักบริหารสหกรณ์



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
65

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อ

การประกอบในวิชาชีพ การวเิคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารสหกรณ์ การพัฒนาตนเอง 

ให้มีบุคลิกท่ีเหมาะสมส�าหรับการเป็นนักบริหารสหกรณ์และมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์  

การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างาน 

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการบริหารสหกรณ์ รวมท้ังการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมส�าหรับนักบริหารสหกรณ ์

95709	 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Principle of Agricultural Resource Management

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

2. สามารถประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการด�าเนินงานด้านการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรเกษตร กระบวนการจดัการทรพัยากรเกษตร 

การจัดการทรัพยากรเกษตรระดับมหภาคและระดับจุลภาค สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 

การจดัการทรพัยากรเกษตรอย่างยัง่ยืน การวิเคราะห์และตดัสนิใจภายใตข้้อจ�ากดัของทรพัยากร การวิเคราะห์ 

และเลอืกใช้เทคโนโลยี การวเิคราะห์และการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและมาตรการท่ีเกีย่วข้อง 

กับการจัดการทรัพยากรเกษตร ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การประยุกต์หลักการจัดการ

ทรัพยากรเกษตรเพื่อการด�าเนินงานด้านการเกษตร 

95710		 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodology in Agricultural Resource Management

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 2. สามารถบูรณาการความรู้ทางการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคิดการวจิยัทางการจดัการทรพัยากรเกษตรด้านพืช สตัว์ ธรุกจิการเกษตร ทรพัยากรป่าไม้ 

และสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิจัย ประเภทและวิธีการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การแปลผลและการตีความ

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติและวิธีการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

ตัวอย่างและเทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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95711	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช		 (6	หน่วยกิต)

 Resource Management for Crop Production

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชอย่างเป็นระบบ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ทรัพยากรเพ่ือการผลิตพืช การจัดการการผลิตและระบบการผลิตพืช การจัดการผลผลิต 

หลงัการเกบ็เกีย่ว การเพ่ิมมูลค่าผลผลติพืช มาตรฐานการผลติสนิคา้เกษตรดา้นพืช การจดัการการตลาด 

การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้านพืช การวิเคราะห์โครงการการผลิตพืช การบูรณาการการจัดการ

เพื่อการผลิตพืชให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ 

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

95713	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์	 (6	หน่วยกิต)

 Resource Management for Animal Production

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

2. สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ระบบการผลติปศุสตัว ์สตัวปี์ก และสตัวน์้�า ทรพัยากรและการจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว ์

โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ และจริยธรรม

95721	 สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar Issues Related to Resource Management for Crop Production

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

2. สามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาทางวิชาการ และเขียนบทความทาง 

 วิชาการ

3. มีความรูแ้ละประสบการณ ์ในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการและจดัสมัมนาทางวิชาการ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การศกึษาสถานการณปั์จจบัุนท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการทรพัยากรเพ่ือการผลติพืช การก�าหนด

ประเดน็และหัวข้อทางวชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หาวชิาการ การเขียนบทความ

ทางวชิาการและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ การจดัท�าสือ่เพ่ือน�าเสนอผลงานทางวิชาการ การน�าเสนอ 

อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช การจัดสัมมนา

และการประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ

95722	 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์	 (6	หน่วยกิต)

 Business Management for Animal Production

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์

2. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ระบบธรุกจิ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธรุกจิ ข้อมลูและการวางแผนธรุกจิ การจัดการธรุกจิ 

การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานธรุกจิเพ่ือการผลติปศสุตัว ์สตัวปี์ก และสตัว์น้�า โดยค�านงึถงึสิง่แวดลอ้ม

กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ และจริยธรรม

95723	 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์	 (6	หน่วยกิต)

 Knowledge Management in Resource Management for Animal Production 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

2. สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคิดในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสัตว์ 

การศกึษาสถานการณปั์จจบัุนท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลติสตัว์ การคน้คว้า วิเคราะห์

และสังเคราะห์เนื้อหาทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การ

จดัท�าสือ่เพ่ือน�าเสนอในการสมัมนาทางวชิาการ การแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเดน็ทางการจดัการ

ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ โดยค�านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

หมายเหตุ เป็นชุดวิชาส�าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้หน่วยกิตทางด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือการ 

 ผลิตสัตว์อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
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95724	 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร		 (6	หน่วยกิต)

 Resource Management in Agribusiness

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

2. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

3. สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร

ค�าอธิบายชุดวิชา 

แนวคดิและหลกัการจดัการทรพัยากรในธรุกจิการเกษตร องคก์ารและการจดัการ เศรษฐศาสตร์

เพื่อการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การเงิน การจัดหา การผลิต/การปฏิบัติการ โลจิสติกส์ และ

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท�าแผนธุรกิจการเกษตร โดยค�านึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจและโซ่คุณค่า

ในธุรกิจการเกษตร จริยธรรมและความรับผิดชอบทางการจัดการ และการจัดการทรัพยากรในธุรกิจ

การเกษตรอย่างยั่งยืน

95725	 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation in Agribusiness 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร

2. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร

3. สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการนวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

แนวคดิเกีย่วกบันวัตกรรมในธรุกจิการเกษตร กระบวนการจดัการนวตักรรม นวตักรรมดา้นตา่งๆ 

เพ่ือสรา้งมูลคา่เพ่ิม ความแตกตา่ง และความสามารถในการแข่งขันขององคก์าร กฎหมายและมาตรการ

ท่ีเก่ียวข้องกับงานนวัตกรรม ธุรกิจการเกษตรกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การน�านวัตกรรม 

ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานทางธุรกิจการเกษตร โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
69

95726	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม		 (6	หน่วยกิต)

 Resource Management for Forestry and Environment

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และการจัดการ

2. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจ

3. มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และการจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบนิเวศ การรับรองป่าไม้ การประเมินมูลค่า

ป่าไม้และสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะห์ทางการเงนิและการลงทุนดา้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การจดัการ

ความรู ้การสรา้งการมีสว่นรว่มและการจดัการความขัดแย้งเพ่ือการจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดลอ้ม 

การพ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการทรัพยากรเพ่ือการป่าไม้ 

ด้านต่างๆ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ที่จ�าเป็นในการจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

95727	 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้	 (6	หน่วยกิต)

 Administration for Forestry

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ และ 

 การบริหารโครงการ

2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

3. มีความรูเ้กีย่วกบันโยบายป่าไม้ การขับเคลือ่นนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง 

 กับการบริหารงานป่าไม้

4. สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการบริหารงานป่าไม้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการการบรหิาร การบรหิารรฐักจิ การบรหิารธรุกจิ และการบรหิาร 

โครงการด้านป่าไม้ หลักเศรษฐศาสตร์และอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานด้านป่าไม้ แนวทาง

การบริหารงานป่าไม้ภาครัฐ การบริหารโครงการป่าไม้ การบริหารธุรกิจป่าไม้ และการบริหารงานป่าไม้

โดยชุมชน นโยบายป่าไม้และการขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานป่าไม้ กรณีศึกษาการบริหารงานป่าไม้ด้านต่างๆ
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95728	 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	 (6	หน่วยกิต)

 Knowledge Management for Forest Resource and Environment Management 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

2. สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจด้านการจัดการ 

 ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

3. มีประสบการณ์ทักษะในการเรียบเรียงรายงานหรือการเขียนบทความทางวิชาการด้าน 

 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. มีความรู้และประสบการณ์ในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากร 

 ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดลอ้ม การเลอืก 

ประเด็นค้นคว้าหรือข้อปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การศึกษาค้นคว้า 

วเิคราะห์ และสงัเคราะห์เนือ้หาวชิาการ การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดท�าสื่อเพื่อการน�าเสนอ และการน�าเสนอในการสัมมนา 

ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

หมายเหตุ เป็นชุดวิชาส�าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้หน่วยกิตทางด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือการ 

 ผลิตสัตว์อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

95729	 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร		 (6	หน่วยกิต)

 Basic Knowledge in Agriculture

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การเกษตรของไทยและของโลก เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรเกษตร ระบบนิเวศเกษตร 

เทคโนโลยีและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจการเกษตร
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95794	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการทรัพยากรเกษตร)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Agricultural	Resource	Management)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ท้ัง 

การวจิยัเชิงปรมิาณ และเชงิคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมลูวิทยานพินธ ์การน�าเสนอ 

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อการเผยแพร่

95795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการทรัพยากรเกษตร)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Agricultural	Resource	Management)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. มีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยในด้าน 

 การจัดการทรัพยากรเกษตร

2. สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยปัญหาการจัดการทรัพยากรเกษตรได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

โครงสร้างและรูปแบบการค้นคว้าอิสระ การเลือกประเด็นค้นคว้าหรือหัวข้อปัญหาด้าน 

การจัดการทรัพยากรเกษตร การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยปัญหา การเขียนข้อเสนอโครงการ การเสนอ

โครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

95796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต)

	 การจัดการทรัพยากรเกษตร

 Graduate Professional Experience in Agricultural Resource Management

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร

2. พัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการท�างานร่วมกัน

3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

การบูรณาการความรู้ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการประกอบอาชีพ การวิเคราะห์

เพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตรในการด�าเนินงานเฉพาะด้าน การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ี 

เหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดี การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�า การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และ 

ความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการจัดการทรัพยากรเกษตร รวมถึง

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

 

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร Advanced Research in Agricultural 

 Extension and Development

91902

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง Advanced Agricultural Extension

 and Development

91901

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 91998

ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร Issues in Agricultural Extension

 and Development

91904

สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร

Advanced Statistics in Agricultural 

 Extension and Development Research

91903

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Doctoral Professional Experience in 

 Agricultural Extension and Development

91999

ระดับปริญญาโท

การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากร 

 เพื่อการผลิตสัตว์

Knowledge Management in Resource 

 Management for Animal Production

95723

การจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 และสิ่งแวดล้อม

Knowledge Management for Forest

 Resource and Environment Management

95728

การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร Resource Management in Agribusiness 95724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม Resource Management for Forestry

 and Environment

95726

การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช Resource Management for Crop Production 95711

การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ Resource Management for Animal Production 95713

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร 

Resource Management for Agricultural 

 Extension and Development

91724

การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ Business Management for Animal Production 95722
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การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ Production and Marketing Management

 for Co-operatives

92714 

การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ Administration for Forestry 95727

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ Human Resources Management

 in Co-operatives 

92715

การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์   Business Strategic Management

 for Co-operatives

92711 

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

 Administration and Communication for  

 Agricultural Extension and Development

91727

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร Accounting and Finance for

 Co-operatives Management

92712 

การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและ 

 พัฒนาการเกษตร 

Research and Statistics for Agricultural

 Extension and Development

91723

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

Independent Study (Agricultural Resources  

 Management)

95795

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

 Independent Study (Agricultural Extension

 and Development)

91794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สหกรณ์)  Independent Study (Co-operatives) 92794

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา  Agricultural Extension for Development 91720

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  International Agricultural Extension

 and Development

91722

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  Communication in Agricultural Extension

 and Development

91725

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 การจัดการทรัพยากรเกษตร

 Graduate Professional Experience in

 Agricultural Resource Management

95796

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 บริหารธุรกิจสหกรณ์

 Graduate Professional Experience for

 Co-operatives Business Management

92796

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 Graduate Professional Experience in

 Agricultural Extension and Development

91796

ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร Basic Knowledge in Agriculture 95729

นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร Innovation in Agribusiness 95725
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วิทยานิพนธ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตร) Thesis (Agricultural Resource Management) 95794

วิทยานิพนธ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) Thesis (Agricultural Extension and Development) 91795

วิทยานิพนธ์ (สหกรณ์) Thesis (Co-operatives) 92795

วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร Research Methodology in Agricultural 

 Resource Management

95710

สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ Statistics and Research for Co-operatives 92713

สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ Seminar on Co-operatives Business

 Management

92718

สัมมนาประเด็นวิชาการด้านการจัดการ 

 ทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 Seminar Issues Related to Resource

 Management for Crop Production

95721

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร Principle of Agricultural Resource Management 95709

องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  Organization for Agricultural Extension

 and Development

91726
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณฑิชา	พุทซาคำา

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

บรรณาธิการ
	 ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2560
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ปีการศึกษา 2560-2562

ฝพส.สว.870

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. แหล่งการศึกษ
า ตลอ

ดชวีติ ไร้ขีดจำากัด




