หล ักสูตรเกษตรศาสตรมหาบ ัณฑิต แขนงวิชาการจ ัดการการเกษตร
วิชาเอกการจ ัดการทร ัพยากรเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
1) สาหร ับผูส
้ าเร็ จการศึกษาระด ับปริญญาตรีสาขาวิชาทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการเกษตร มีโครงสร้างและรายละเอียดของ
หล ักสูตรด ังนี้
(1)
โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
4
24
ข.
วิทยานิพนธ์
12
ค.
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
(2)
รายละเอียดของหล ักสูตร
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
4
ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา
95709
95710

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
วิธวี จิ ัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ดังต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95711
95712

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95713
95714

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์

95715

การจัดการธุรกิจการเกษตร

95711
95713
95716
95717

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้

ั
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสตว์

กลุม
่ วิชาการจ ัดการธุรกิจการเกษตร

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

หรือเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโททีเปิ
่ ี่ ดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีม
่ ค
ี วาม
เกีย
่ วเนือ
่ งตามความเหมาะสม โดยได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

95717
95718

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม

หมายเหตุ สาหรับผู ้ทีเ่ ลือกศึกษากลุม
่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม แล ้วต ้องการจานวนหน่วยกิตทางด ้านการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม อย่างน ้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิม
่ เติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปั ญหาพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม (6 หน่วยกิต)

ข.
ค.

วิทยานิพนธ์
95794
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิต
(ไม่น ับหน่วยกิต)
95796
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร

เป็ นการอบรมเข ้มทีเ่ น ้นการฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข ้ม แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
และนักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการอบรมเข ้มในภาคการศึกษาสุดท ้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้

2) สาหร ับผูส
้ าเร็ จการศึกษาระด ับปริญญาตรีในสาขาวิชาอืน
่ ๆ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1)
โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
5
30
ข.
วิทยานิพนธ์
12
ค.
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
(2)
รายละเอียดของหล ักสูตร
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
5
ชุดวิชา

บังคับ 3 ชุดวิชา
95709
95710
95720

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
วิธวี จิ ัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
การเกษตรเพือ
่ การจัดการทรัพยากร

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ดังต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95711
95712

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

ั
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสตว์

95713
95714

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์

กลุม
่ วิชาการจ ัดการธุรกิจการเกษตร

95715

การจัดการธุรกิจการเกษตร

95711
95713
95716
95717

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

หรือเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโททีเปิ
่ ี่ ดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีม
่ ค
ี วาม
เกีย
่ วเนือ
่ งตามความเหมาะสม โดยได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

95717
95718

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม

หมายเหตุ สาหรับผู ้ทีเ่ ลือกศึกษากลุม
่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม แล ้วต ้องการจานวนหน่วยกิตทางด ้านการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม อย่างน ้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิม
่ เติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปั ญหาพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม (6 หน่วยกิต)

ข.
ค.

วิทยานิพนธ์
95794
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิต
(ไม่น ับหน่วยกิต)
95796
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร

เป็ นการอบรมเข ้มทีเ่ น ้นการฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข ้ม แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
และนักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการอบรมเข ้มในภาคการศึกษาสุดท ้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้

Last updated: 2-Sep-2011

หล ักสูตรเกษตรศาสตรมหาบ ัณฑิต แขนงวิชาการจ ัดการการเกษตร
วิชาเอกการจ ัดการทร ัพยากรเกษตร
(แผน ข)
1) สาหร ับผูส
้ าเร็ จการศึกษาระด ับปริญญาตรีสาขาวิชาทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการเกษตร มีโครงสร้างและรายละเอียดของ
หล ักสูตรด ังนี้
(1)
โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
5
30
ข.
การศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
1
6
ค.
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
(2)
รายละเอียดของหล ักสูตร
ก.
หมวดวิชาเฉพาะ
5
ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา
95709
95710

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
วิธวี จิ ัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ดังต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95711
95712

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95713
95714

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์

ั
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสตว์

กลุม
่ วิชาการจ ัดการธุรกิจการเกษตร

95715
95716

การจัดการธุรกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร

95717
95718

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม

กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

หมายเหตุ สาหรับผู ้ทีเ่ ลือกศึกษากลุม
่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม แล ้วต ้องการจานวนหน่วยกิตทางด ้านการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม อย่างน ้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิม
่ เติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปั ญหาพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม (6 หน่วยกิต)

ข.
ค.

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโททีเปิ
่ ี่ ดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีม
่ ค
ี วาม
เกีย
่ วเนือ
่ งตามความเหมาะสม โดยได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ชุดวิชา
95795
การศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิต
(ไม่น ับหน่วยกิต)
95796
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร

เป็ นการอบรมเข ้มทีเ่ น ้นการฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข ้ม แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
และนักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการอบรมเข ้มในภาคการศึกษาสุดท ้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้

2) สาหร ับผูส
้ าเร็ จการศึกษาระด ับปริญญาตรีในสาขาวิชาอืน
่ ๆ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1)
ก.
ข.
ค.
(2)
ก.

โครงสร้างของหล ักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
6
ชุดวิชา

ชุดวิชา
6
1

หน่วยกิต
36
6
ไม่นับหน่วยกิต

บังคับ 3 ชุดวิชา
95709
95710
95720

หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
วิธวี จิ ัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
การเกษตรเพือ
่ การจัดการทรัพยากร

เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ ดังต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95711
95712

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

95713
95714

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์

ั
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสตว์

กลุม
่ วิชาการจ ัดการธุรกิจการเกษตร

95715
95716

การจัดการธุรกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร

95717
95718

การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม

กลุม
่ วิชาการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

หมายเหตุ สาหรับผู ้ทีเ่ ลือกศึกษากลุม
่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม แล ้วต ้องการจานวนหน่วยกิตทางด ้านการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม อย่างน ้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิม
่ เติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปั ญหาพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม (6 หน่วยกิต)

ข.
ค.

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโททีเปิ
่ ี่ ดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีม
่ ค
ี วาม
เกีย
่ วเนือ
่ งตามความเหมาะสม โดยได ้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ชุดวิชา
95795
การศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิต
(ไม่น ับหน่วยกิต)
95796
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร

เป็ นการอบรมเข ้มทีเ่ น ้นการฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข ้ม แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
และนักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการอบรมเข ้มในภาคการศึกษาสุดท ้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
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