
                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปรญิญาบตัร

ชือ่ย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชดุวิชา ( ไมนั่บหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา

   บงัคับ 2 ชดุวิชา

95709

95710

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชดุวิชา

95794

1 ชดุวิชา

95796

หมายเหตุ

สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

การจัดการทรัพยากรในธรุกิจการเกษตร

นวตักรรมในธรุกิจการเกษตร

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

การจัดการธรุกิจเพือ่การผลิตสัตว์

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
                                    รายงานโครงสรา้งหลกัสตูร

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และ 

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 

       มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนโดยพจิารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตสัตว์

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร ***
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

   *  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางการจัดการทรัพยากรเพื่อ การผลิตสัตว ์

      อยา่งน้อย15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์

      (6 หน่วยกติ)

 **  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และ 

      ส่ิงแวดล้อม อยา่งน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95728 การจัดการ ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

     และส่ิงแวดล้อม (6 หน่วยกติ) 

*** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตพืช

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อม**

การจัดการทรัพยากรเพือ่การปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม

การบริหารงานเพือ่การปา่ไม้



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปรญิญาบตัร

ชือ่ย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชดุวิชา ( ไมนั่บหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา

   บงัคับ 2 ชดุวิชา

95709

95710

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชดุวิชา

95795

1 ชดุวิชา

95796

หมายเหตุ

การบริหารงานเพือ่การปา่ไม้

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และ 

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 

       มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนโดยพจิารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
                                     รายงานโครงสรา้งหลกัสตูร

 : แผน ข

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ทีม่คีวามเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร ***

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

   *  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางการจัดการทรัพยากรเพื่อ การผลิตสัตว ์

      อยา่งน้อย15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์

      (6 หน่วยกติ)

 **  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และ 

      ส่ิงแวดล้อม อยา่งน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95728 การจัดการ ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

     และส่ิงแวดล้อม (6 หน่วยกติ) 

*** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

การศึกษาค้นควา้อิสระ

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

   เลือก 2 ชดุวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตพืช

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตสัตว์

การจัดการธรุกิจเพือ่การผลิตสัตว์

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

การจัดการทรัพยากรในธรุกิจการเกษตร

นวตักรรมในธรุกิจการเกษตร

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อม**

การจัดการทรัพยากรเพือ่การปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปรญิญาบตัร

ชือ่ย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา ( 24 หน่วยกิต )

ข. วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชดุวิชา ( ไมนั่บหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

95709

95710

95729

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชดุวิชา

95794

1 ชดุวิชา

95796

หมายเหตุ

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตพืช

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตสัตว์

ความรู้พืน้ฐานด้านการเกษตร

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ และ 

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 

       มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนโดยพจิารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
                                     รายงานโครงสรา้งหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร ***
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

   *  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางการจัดการทรัพยากรเพื่อ การผลิตสัตว ์

      อยา่งน้อย15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์

      (6 หน่วยกติ)

 **  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และ 

      ส่ิงแวดล้อม อยา่งน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95728 การจัดการ ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

      และส่ิงแวดล้อม (6 หน่วยกติ) 

*** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

การจัดการธรุกิจเพือ่การผลิตสัตว์

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

การจัดการทรัพยากรในธรุกิจการเกษตร

นวตักรรมในธรุกิจการเกษตร

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อม**

การจัดการทรัพยากรเพือ่การปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม

การบริหารงานเพือ่การปา่ไม้



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปรญิญาบตัร

ชือ่ย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชดุวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชดุวิชา ( ไมนั่บหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชดุวิชา

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

95709

95710

95729

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชดุวิชา

95795

1 ชดุวิชา

95796

หมายเหตุ

การจัดการทรัพยากรในธรุกิจการเกษตร

นวตักรรมในธรุกิจการเกษตร

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรเพือ่การปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม

การบริหารงานเพือ่การปา่ไม้

Last updated: 10-January-2018
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 : แผน ข

การจัดการธรุกิจเพือ่การผลิตสัตว์

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

ค.  การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร *

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

   *  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางการจัดการทรัพยากรเพื่อ การผลิตสัตว ์

      อยา่งน้อย15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์

      (6 หน่วยกติ)

 **  ส าหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจ านวนหน่วยกติทางด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และ 

      ส่ิงแวดล้อม อยา่งน้อย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอกี 1 ชุดวชิา คือ ชุดวชิา 95728 การจัดการ ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

     และส่ิงแวดล้อม (6 หน่วยกติ) 

*** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ทีม่คีวามเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นควา้อิสระ

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ และ 

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 

       มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนโดยพจิารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

วธิวีจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ความรู้พืน้ฐานด้านการเกษตร

   เลือก 2 ชดุวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตพืช

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตพชื

   กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรเพ่ือการผลิตสัตว์

การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิตสัตว์

 : เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร


