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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1.	หลักการและเหตุผล

ภาคการเกษตรนับว่ามีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมานานมากกว่าศตวรรษ ตั้งแต่ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่ 6 เปน็ตน้มา การพฒันาภาคอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม 

และธุรกิจการบริการได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญแทนที่ภาคการเกษตร แต่การผลิตภาคการเกษตรก็ยังมี 

ความสำาคัญเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่เลี้ยงประชากรทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค เพ่ือสนับสนุนประชากรทั้งประเทศและเพื่อการ 

ส่งออกซึ่งทำารายได้มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศในแต่ละปี เป็นแหล่งวัตถุดิบแก่อุตสาหกรรมต่างๆ

ขณะเดียวกันเป็นแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรด้วย และเป็นแหล่ง 

รองรับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริการ  

เช่น การท่องเที่ยว การภัตตาคาร การโรงแรม ฯลฯ รวมไปถึงการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุที่ภาคการเกษตรมีความสำาคัญดังกล่าว ดังนั้น การพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ จึงจำาเป็นต้องคำานึงถึงการพัฒนา 

เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ดังจะเห็นได้จากการเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตรแทน 

การขยายพื้นที่เพาะปลูก เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 

การผลติ เนน้การพฒันาคณุภาพทรพัยากรมนษุย์ จึงทำาใหอ้งคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องจำาเปน็ตอ้งมกีารปรบั 

โครงสร้างการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

การสนับสนุนความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตและการเพิ่ม 

รายได้นอกภาคการเกษตร

ปจัจยัเหลา่น้ีนำามาซ่ึงความต้องการพัฒนาบคุลากรทางดา้นส่งเสรมิการเกษตร ด้านการจัดการ 

ทรัพยากรเกษตรและด้านสหกรณ์ ให้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรในระดับต่างๆ ทั้งภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ประสบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

อย่างถูกต้อง สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดวิทยาการได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ 

นำาข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการเกษตรเพ่ือให้การ 

ดำาเนินงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตามนโยบาย 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ
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ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและสหกรณ์ล้วนมีความต้องการพัฒนาบุคลากร

ของตนให้มคีวามรูค้วามสามารถอย่างมีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน ขณะเดยีวกนับคุลากรประจำาหนว่ยงานตา่งๆ 

ดังกล่าวนับหมื่นรายสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ขาดโอกาสที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 

ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษายังมีขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท 

ด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรและด้านสหกรณ์ มีความประสงค์จะให้มี 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทในลักษณะของการพัฒนาบุคลากรประจำา โดยสามารถประกอบอาชีพ

และศึกษาไปพร้อมกันในรูปแบบของการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อและวิธีการอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการ 

ศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ดังนั้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว

ปีการศึกษา  2543  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร 

มหาบณัฑติ แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร เปน็คร้ังแรก  แลว้ในป ีพ.ศ.  2552  ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรดงักลา่ว 

เปน็หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร วชิาเอกสง่เสริมและพฒันาการเกษตร 

ต่อมาในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ และ 

ปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร รวมหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท จำานวน 3 หลักสูตร  

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หลกัสตูรตา่งๆ ของสาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณท์ีเ่ปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังน้ี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการ 

ทรพัยากรเกษตร (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาใหค้วามเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร		วิชาเอกส่งเสริมและ 

พัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

   1) มีความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ทาง

ด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

   2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรได้อย่างเหมาะสม

   3) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   4) เพือ่สรา้งนักวชิาการและนกัวิชาชีพทางส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรทีส่ามารถสรา้ง 

นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมเกษตรกร

   5) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแก่บุคลากรในองค์กร 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบอาชีพการเกษตร

2.2	 หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ		แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร		วชิาเอกสง่เสรมิและ 

พัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

   1) มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   2) สามารถนำาความรู้ด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.3	 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	 วิชาเอก 

การจัดการทรัพยากรเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

   1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   2)  สามารถบูรณาการความรู้การจัดการทรัพยากรเกษตรไปใช้ในงานอาชีพได้

   3)  สามารถพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรเกษตรได้

   4)  มีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ มีจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม
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2.4	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต 

มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

   1)  เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำาของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

   2)  เพื่อให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและ 

ภาคเอกชนมวีสิยัทัศนท์ีก่ว้างไกลในดา้นการบรหิารจัดการสหกรณ ์และสามารถนำาไปปฏิบติัไดใ้นกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์

   3)  เพือ่ใหบ้คุลากรในขบวนการสหกรณแ์ละองคก์รทีเ่กีย่วข้องทกุระดบัสามารถนำาวิธกีาร 

บรหิารจดัการสหกรณ์ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการ อดุมการณแ์ละวธิกีารสหกรณ ์ไปประยุกต์ในการบริหาร 

สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแกนนำาในการส่งเสริมเผยแพร่ ถ่ายทอดการบริการจัดการ 

สหกรณ์บนพื้นฐานดังกล่าวต่อไป

   4) เพื่อให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและภาค

เอกชนสามารถทำาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศได้

   5) เพื่อให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและ 

ภาคเอกชนสามารถวางรูปแบบการพัฒนาขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย  

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของไทยได้

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) อาจารย์ยุกติ  สาริกะภูติ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ฤกษ์หร่าย กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการ
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 7) อาจารย์ธีรศักดิ์  อุรุณานนท์ กรรมการ

 8) อาจารย์วินัย  กสิรักษ์ กรรมการ

 9) อาจารย์เอ็นนู  ซื่อสุวรรณ กรรมการ

 10) อาจารย์โอฬาร  พิทักษ์ กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาคำา) 

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.จรรยา  สิงห์คำา) 

 13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุกัญญา  สุขวุฒิ) 

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่น 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาคำา ประธานกรรมการ

 2) อาจารย์เจนณรงค์  เทียนสว่าง รองประธานและกรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  คงสม กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วงศ์พิเชษฐ์ กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ศิลปศร กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา  แป้นปลื้ม กรรมการ

 9) อาจารย์ ดร.จรรยา  สิงห์คำา เลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุกัญญา  สุขวุฒิ) 
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5.		คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

เกษตรศาสตรแ์ละสหกรณเ์พือ่ทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานดา้นบณัฑติศกึษาใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแผนการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1)  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาคำา)  

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ)

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง)

 4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการจัดการการเกษตร กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  โพธิ์ดี)  

 5) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสหกรณ์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกลิ่น)

 6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ)

 7) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์)

 8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์)

 9) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวมาราตี  ชัยชนะเดช)
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6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
 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

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

ภรณี  ต่างวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Agricultural Education)  

 Iowa State University

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

 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

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

 Ph.D. (Community Development)

 University of the Philippines at Los Banos

~

~

~

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

 Ph.D. (Agricultural Education)

 Iowa State University

ภรณี  ต่างวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Agricultural Education)

 Iowa State University

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

 6.3	 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร	

	 	 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

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

 University of Queensland

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

 Mississippi State University

มณฑิชา  พุทซาคำา, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 Ph.D. (Nutrition) 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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6.4	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์

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

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 Ph.D. (Economics)

 Oklahoma State University

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา

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

 Ph.D. (Entomology) Queensland University

จรรยา  สิงห์คำา, อาจารย์ ดร. วท.บ., ปร.ด. (การผลิตพืชไร่)    

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

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

 วท.ด. (สัตวศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

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

 Mississippi State University

ณรัฐ  รัตนเจริญ, อาจารย์ 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

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

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บำาเพ็ญ  เขียวหวาน, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

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

 Ph.D. (Community Development)

 University of the Philippines at Los Banos

ปริชาติ  ดิษฐกิจ, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พงศ์พันธุ์  เธียรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), วท.ด. (โรคพืช)

 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  พุทซาคำา, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

 Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University

~

~
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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, อาจารย์ 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

สุธิดา  มณีอเนกคุณ, อาจารย์ วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 Ph.D. (Economics)

 Oklahoma State University

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

 วท.ด. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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อิงอร  ไชยเยศ, อาจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)  

 มหาวิทยาลัยมหิดล

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา

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

ภรณี  ต่างวิวัฒน์, 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  โพธิ์ดี, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), 

 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

 Ph.D. (Agricultural Economics)

 Mississippi State University

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ 

หน่วยงานอื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง 

ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในประมวลสาระ 

และแนวการศึกษาชุดวิชาที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

9.1		 ระดับปริญญาเอก	เปิดสอน	1	หลักสูตร	คือ

   v	หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร วชิาเอกสง่เสรมิและพัฒนา 

การเกษตร 

9.2		 ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	3	หลักสูตร	คือ

   v	หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร 

   v	หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรเกษตร 

   v	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 

10.	 ประเภทของนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

10.2  นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ 

รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็น 

ส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11.	การรับรองหลักสูตร

สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ หลกัสตูร 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตร 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ ์แล้วโดยอาจบรรจุเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืสามัญ

ในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนต่างๆ

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง  โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

   http://www.ac.th/thai/gard-stdy/Masters/  
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12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

   หลักสูตร	แบบ	2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด  

4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม  

ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

และผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ 

ผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ในวารสารหรอืส่ิงพมิพท์างวิชาการทีเ่ปน็ทีย่อมรบัในสาขาวิชานัน้และ

มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง

12.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่ เ กิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้น 

ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้  

3 ชุดวิชา ดังน้ันนักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา  

ที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

หรอืเลอืกเรยีนเพยีง 1 ชดุวชิากไ็ด ้สำาหรบัชดุวชิาทีเ่หลืออาจเรยีนภายหลังโดยวางแผนการศกึษาใหส้อดคล้อง 

กับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

		 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตาม

ที่กำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่านการ

ปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อ

เขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) สำาหรบัการลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชา 

วทิยานพินธ ์นกัศกึษาจะทำาไดเ้มือ่สอบผา่น  4 ชดุวชิาดว้ยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และผลงาน 

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรบัใหตี้พมิพ์ในวารสารหรอืส่ิงพมิพท์างวิชาการ หรอืเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการทีม่รีายงานการประชุม

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด 

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน

สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

(ไม่นับหน่วยกิต)
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12.3 การลงทะเบยีนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาใหน้กัศึกษาพจิารณาจากโครงสรา้งของหลักสูตร  

และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการ 

เปดิสอนชดุวชิาและตารางสอบไลท่ีร่ะบุไว้ในคูม่อืลงทะเบยีนแตล่ะปกีารศกึษา ทัง้นี ้ชดุวิชาท่ีลงทะเบยีน

ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปรญิญาเอก นอกจากการศกึษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/

สัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที่ 

มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานท่ีได้รับ 

มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.6 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเน้ือหาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา ส่ือการ

สอนต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3577 หรือ 0 2504 8046 - 9

   โทรสาร 0 2503 3578 หรือ

    เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topics.aspx?idindex=14 

12.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิม่/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่-ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอต่ออายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา  

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล 

การศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

  กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0 2504  7560 - 4

  โทรสาร 0 2503 3675 หรือ 

  เว็บไซต http://www.stou.ac.th/forum/page/Topics.aspx?idindex=19



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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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) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว

2) มปีระสบการณก์ารทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสง่เสรมิการเกษตร พฒันาการเกษตร หรอืการเกษตร 

อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 และ

4) มคีวามรูภ้าษาองักฤษโดยสอบผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามทีส่าขาวิชาเกษตรศาสตร์

และสหกรณก์ำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

ทั้งนี้ ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย



ห
ล
ัก
ส
ูต
รป
รัช
ญ
าด
ุษ
ฎ
ีบ
ัณ
ฑ
ิต

วิช
าเ
อ
ก
ส
่งเ
ส
ริม
แล
ะพ
ัฒ
น
าก
าร
เก
ษ
ต
ร

20

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีม่ใิช่ทางสง่เสรมิการเกษตรหรอืพฒันาการเกษตร ตอ้งศกึษาชดุวชิา 

  เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) และ 4)  แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทต่ำากว่า 3.50 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด

 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดม้เีจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศึกษาใหมไ่ด้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา

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 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์		(36	หน่วยกิต)

  91998 ดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ				*	 โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้ ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  

   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีที่	1		 ภาคต้น   91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง

  91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91903  สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91904  สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2		 ภาคต้น 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3		 ภาคต้น 91998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 91998 ดุษฎีนิพนธ์

  91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ				*	 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น            
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

อักษรย่อ กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ

เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่น 

ที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การทำางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

3) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 

หมายเหตุ	 1. ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวิชาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอืน่ 

  ที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาเพ่ิมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา  

  91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตำ่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับ 

  เข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดม้เีจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศึกษาใหมไ่ด้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก		แบบ	ก	2

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรหรือ 

พัฒนาการเกษตร

 (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		3		ชุดวิชา

  91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราชท่ีมีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  91795 วิทยานิพนธ์  

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร

 (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)

  บังคับ		4		ชุดวิชา

  91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

  91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราชที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  91795 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรหรือ 

พัฒนาการเกษตร

 (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		4		ชุดวิชา

  91721  สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91723  การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91724  การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราชที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ข.		การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร

 (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

  91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91723  การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91724  การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาค

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในภาค

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91725  การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91726  องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราชที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร*  
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก		แบบ	ก	2

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรหรือ 

พัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคต้น 91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสม โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ปีที่	2	 ภาคต้น 91795 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91795 วิทยานิพนธ์

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือ

สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคต้น  91720  การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

  91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91723  การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

      โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

      91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

      91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

      91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

        หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 91722  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

  91795 วิทยานิพนธ์   

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91795 วิทยานิพนธ์

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แผน		ข

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรหรือ 

พัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคต้น   91721  สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91722  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91723  การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  91724  การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปีที่	2		 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

  91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือ

สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1	 ภาคต้น   91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

    91721  สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	1		 ภาคปลาย   91723  การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

    91724  การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปีที่	2	 ภาคต้น 91722  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

    ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

     โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้		

     91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

     91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

        หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รายละเอียดหลักสูตร

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวิชาทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตรหรอืสาขาวิชาอืน่ๆ และ

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50

หมายเหตุ 1. ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95720  

  การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตำ่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้า 

  ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  และสหกรณ์ กำาหนด

 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2)  ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดม้เีจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศึกษาใหมไ่ด้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 (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

    95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

    กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร

    บังคับ		1	ชุดวิชา

    95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

    และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

    95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

    95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร  

    95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

    หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั

ธรรมาธิราชที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

    กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

    95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

    95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ   สำาหรับผู้ที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วต้องการจำานวนหน่วยกิต 

 ทางดา้นการจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หนว่ยกติ สามารถลงทะเบยีนเพ่ิมเตมิ 

 อกี 1 ชดุวชิา คอื ชดุวชิา 95719 ปญัหาพเิศษทางการจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ)

  ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

    95794 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

    (1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตรในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	  

    ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา (30	หน่วยกิต)

      บังคับ		3		ชุดวิชา

      95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

      95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

      95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

      และเลือก		2		ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

      กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร

      บังคับ		1	ชุดวิชา

      95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

      และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร  

      95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

      หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสูตรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทยั

ธรรมาธิราชที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

    	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

      95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

      95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ   สำาหรับผู้ท่ีเลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจำานวนหน่วยกิตทาง 

 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก  

 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

	 	 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

    95794 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

		 แผน	ข

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	

 (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

      95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตรในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

      กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร

      95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

      95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร  

      กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

      95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

      95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา

หมายเหตุ   สำาหรับผู้ท่ีเลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจำานวนหน่วยกิตทาง 

 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก  

 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 	(ไม่นับหน่วยกิต)

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ	

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36   

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6   

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตรในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

    ก.		หมวดวิชาเฉพาะ		6		ชุดวิชา (36	หน่วยกิต)

      บังคับ		3		ชุดวิชา

      95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

      95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

      95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

      เลือก		2		ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

		 	 	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

      กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

      กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร

      95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

      95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร

     	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

      95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

      95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

      และเลือก	1	ชดุวชิาจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา

หมายเหตุ   สำาหรับผู้ท่ีเลือกศึกษากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องการจำานวนหน่วยกิตทาง 

 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก  

 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95719 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

    ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

     95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 	 		 ค.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต			(ไม่นับหน่วยกิต)

     95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร*  

       เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

       การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2	

1)		สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปีที่	1	ภาคต้น   95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

    95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ปีที่	1		ภาคปลาย   ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  2  ชุดวิชา

    โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง

	 	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช	

    95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

    95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

    กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร	

    95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร 

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตรในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

    และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้	

    95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

    95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

    95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร    

    95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

        หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา

       กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม		

       95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

       95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ปีที่	2		ภาคต้น 95794 วิทยานิพนธ์  

ปีที่	2		ภาคปลาย 95794 วิทยานิพนธ์ 

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการทรัพยากรเกษตร

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1	 ภาคต้น 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

  95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

ปีที่	1	 ภาคปลาย ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  2  ชุดวิชา

  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง

	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร

  95715  การจัดการธุรกิจการเกษตร
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

       และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้	

       95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

       95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

       95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร    

       95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

       หรอืเลอืกจากชุดวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทที่ีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธริาชทีมี่ความเกีย่วเนือ่งตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษา

       กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

       95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

       95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ปีที่		2		 ภาคต้น 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการเกษตร

       95794 วิทยานิพนธ์

ปีที่		2		 ภาคปลาย 95794 วิทยานิพนธ์      

       95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การจัดการทรัพยากรเกษตร

แผน	ข

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปีที่		1		 ภาคต้น  95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

        95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

ปีที่		1		 ภาคปลาย  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  2  ชุดวิชา

        โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง	

	 	 	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

     95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

     95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช    

       กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์	

     95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

     95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

     กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร	

     95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร

     95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร    

       กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

     95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

     95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ปีที่	2		 ภาคต้น 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

       ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

     โดยเลือกชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีที่	2		 ภาคปลาย 95796  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

        การจัดการทรัพยากรเกษตร

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1			ภาคต้น 95709  หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

       95720  การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร 

ปีที่	1			ภาคปลาย -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก  2  ชุดวิชา

       โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง

		 	 	 	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช	

       95711  การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

       95712  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

        กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

        95713  การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

       95714  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

       กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร	

     95715  การจัดการธุรกิจการเกษตร

     95716  สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร    
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

       กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

     95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

     95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ปีที่	2		 ภาคต้น 95710  วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร   

       -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

     โดยเลือกชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ปีที่	2		 ภาคปลาย	 95795  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

       95796  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

        การจัดการทรัพยากรเกษตร

 



รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)





49

ห
ล
ัก
ส
ูต
รเ
ก
ษ
ต
รศ
าส
ต
รม
ห
าบ
ัณ
ฑ
ิต

วิช
าเ
อ
ก
ก
าร
จัด
ก
าร
ท
รัพ

ย
าก
รเ
ก
ษ
ต
ร

ห
ล
ัก
ส
ูต
รบ
ริห
าร
ธุร
ก
ิจม
ห
าบ
ัณ
ฑ
ิต

แข
น
งว
ิชา
ส
ห
ก
รณ

์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาสหกรณ์

Master of Business Administration Program in Cooperatives

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

อักษรย่อ บธ.ม. (สหกรณ์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Cooperatives)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Cooperatives)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.30

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตำ่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้า 

  ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  และสหกรณ์ กำาหนด

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2)  ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดม้เีจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศึกษาใหมไ่ด้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

   ก.  หมวดวิชาแกน 3 18  

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12   

   ค. วิทยานิพนธ์  12

   ง.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

     รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

	(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

    ก.		หมวดวิชาแกน		3		ชุดวิชา  (18	หน่วยกิต)

      92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

      92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

      92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

    ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ			2	ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

      92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

      92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

    ค.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

      92795 วิทยานิพนธ์

    ง.		 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต			(ไม่นับหน่วยกิต)

      95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์**  

         เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

         การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์ในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

     แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาแกน 3 18   

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18

  ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6   

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.		หมวดวิชาแกน		3		ชุดวิชา	 (18	หน่วยกิต)

  92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

    92712 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์

    92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์

    ข.		หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

      92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

      92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

      92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์

    ค.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1	ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

      92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

    ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์*  

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์ในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธรุกจิสหกรณ์

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 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธรุกจิสหกรณ์
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค
ต้น

ภาค

ปลาย

ระดับปริญญาเอก

91901 70913101 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง 

91902 70913102 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91903 70913103 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91904 70913104 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91998 70914001 ดุษฎีนิพนธ์  

91999 70915001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 

ระดับปริญญาโท

91720 50913001 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

91721 50913002 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร


91722 50913003 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 

91723 50913004 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91724 50913005 การจัดการทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

91725 50913006 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

91726 50913007 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

91794 50914002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

91795 50914001 วิทยานิพนธ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)  

91796 50915001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

92711 50922001 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 

92712 50922002 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์ 

92713 50922003 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ 

92714 50923001 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ 

92715 50923002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ 

92718 50923003 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

92794 50924002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สหกรณ์)  

92795 50924001 วิทยานิพนธ์ (สหกรณ์)  

92796 50925001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจสหกรณ์

 

95709 50933001 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 

95710 50933002 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

95711 50933003 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 

95712 50933004 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช 

95713 50933005 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ 

95714 50933006 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ 

95715 50933007 การจัดการธุรกิจการเกษตร 

95716 50933008 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร 

95717 50933009 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ 

95718 50933010 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

95719 50933011 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม


95720 50933012 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร 

95794 50934001 วิทยานิพนธ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตร)  

95795 50934002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการทรัพยากรเกษตร)  

95796 50935001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรเกษตร
 

หมายเหตุ	 ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 รายละเอียดชุดวิชา

  ระดับปริญญาเอก

91901	 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)	

 Advanced Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. วิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

2. ประยุกต์แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ไปใช้ในการวางแผนและดำาเนินการ

 ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และหลักการการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเผยแพร่ข่าวสาร  

ข้อมูล และความรู้ทางการเกษตร ทฤษฎีการส่ือสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการจัดการความรู้แก่บุคคลเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร ตลอดจนกระบวนการวางแผนและ

ประเมนิผลโครงการตา่งๆ ทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร เศรษฐกจิพอเพยีง และการแขง่ขนัการเกษตร

ในตลาดโลก

91902	 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร		 	 							(6	หน่วยกิต)	

 Advanced Research in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. สร้างองค์ความรู้และกำาหนดโจทย์การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

2. วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

3.  วิจัยแบบผสมและเชิงปฏิบัติการทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

4.  ประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้



56

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยการวิจัย การกำาหนดโจทย์ 

การวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การออกแบบการวิจัย การสร้างตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ 

การเก็บขอ้มลูของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ และการเขียนรายงานผลการวิจัยเชงิปรมิาณและ 

เชิงคุณภาพ การสังเคราะห์การวิจัยแบบผสมและเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเผยแพร่และการประยุกต์

ใช้ผลการวิจัยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91903	 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)	

 Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. กำาหนดสถิตทิีเ่หมาะสมกบัประเภทของการวจิยัและประเภทของขอ้มลูการวจิยัทางสง่เสรมิ

 และพัฒนาการเกษตรได้

2. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยใช้สถิติแบบต่างๆ ได้

3. ประมวลผลข้อมูลการวจิยัทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

 สำาเร็จรูปได้

4. แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การพิจารณาและกำาหนดสถิติที่เหมาะสมกับประเภทของการวิจัยและประเภทของข้อมูลการ

วิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สถิติท่ีสำาคัญสำาหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ประกอบด้วย สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์สถิติ

แบบนอนพาราเมตริก และการวิเคราะห์ปัจจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปในการประมวล

ผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ตลอดจนการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร
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91904	 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)	

 Advanced Seminar in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  ศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นปัญหาและแนวโน้มการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

  ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติได้

2.  บูรณาการทัศนมิติทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และการแขง่ขนัในเวทโีลก เพือ่ประยกุต์ใหส้อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์

 ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติได้

3.  สร้างความร่วมมือในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับ

 นานาชาติได้  

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นปัญหาและแนวโน้มการส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การบูรณาการทัศนมิติทางส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการแขง่ขนัในเวทโีลก เพือ่ประยกุต์ใหส้อดคลอ้ง

กับการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ ์ต้ังแต่ระดบัชมุชนจนถงึระดบันานาชาต ิการสรา้งความรว่มมอืของ

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัชาต ิและระดบั

นานาชาติ

91998	 ดุษฎีนิพนธ์																																																									(36	หน่วยกิต)	

 Dissertation 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  จัดทำาและนำาเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ได้

2.  ออกแบบการวิจัยและดำาเนินการทำาดุษฎีนิพนธ์ได้

3.  จัดทำารายงานดุษฎีนิพนธ์ได้

4.  สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้

5.  ผลติและดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึง่ของผลงานดษุฎีนพินธ์ไดย้อมรบัการตพีมิพ์ใน

 วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

กำาหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงการ 

ดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัยในด้านการกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำาและนำาเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือการวิจัย  

ตรวจสอบคุณภาพเของเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียนและเรียบเรียงรายงาน

การวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์โดยการผลิตและดำาเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

91999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร					(6	หน่วยกิต)	

 Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and Development  

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. เสริมความรู้และประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมเติมท่ีได้รับจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

2. พัฒนาให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานเป็นหมู่คณะ

5. พัฒนาทักษะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้นำาทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

6. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญของส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การแลกเปล่ียนทัศนะและ

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติให้

เหมาะสมต่อการเป็นนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถ

ในการทำางานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้ง

การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชีพทีเ่หมาะสมสำาหรบันกัส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร
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  ระดับปริญญาโท

91720	 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา																																		(6	หน่วยกิต)

 Agricultural Extension for Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.  สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา

3.  สามารถนำาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส่งเสริมการเกษตรมาปรับใช้ในการพัฒนา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กระบวนทัศน์ในการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร การวิเคราะหช์มุชนแบบองคร์วมเพือ่การพฒันาความสัมพนัธร์ะหว่างการส่งเสรมิ

การเกษตรและการพัฒนา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย จิตวิทยาและ

มนุษยสมัพนัธท์ี่เหมาะสมสำาหรบัเกษตรกร การสื่อสารเพือ่การพัฒนาการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

การวเิคราะหปั์ญหาและกำาหนดแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง

91721	 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 							(6	หน่วยกิต)	

 Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาพของสังคมไทย การบริหารการส่งเสริมและการพัฒนา

 การเกษตร

2.  สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสภาพสังคมไทยกับการบริหาร

 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.  สามารถบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ

 สังคมไทย

คำาอธิบายชุดวิชา

ลักษณะสังคมไทย องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคม สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์

ระหวา่งสงัคมเมืองและสงัคมชนบท การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย พฤติกรรมและความเชือ่ของเกษตรกร 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทั่วไปแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
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การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ความสัมพันธ์ 

ระหว่างสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรในมิติกระบวนทัศน์ การคิด 

กรณีศึกษาการบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

91722	 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ	 																							(6	หน่วยกิต)	

 International Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การนานาชาติ

 และนานาประเทศ

2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกร ระบบและกลยุทธ์การส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตรของนานาประเทศ

3.  สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 ระดับนานาชาติมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

4.  สามารถนำาสารสนเทศระดับนานาชาติมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ 

และองค์การพัฒนาภาคเอกชนระดบันานาชาต ิตลอดจนสนธิสัญญาความรว่มมอืระหว่างประเทศทางดา้น 

การเกษตร ความต้องการ สภาพการผลิต การแปรรูป และการค้าสินค้าเกษตรที่สำาคัญของประเทศ 

ในภูมิภาคต่างๆ วิวัฒนาการของระบบการเกษตร เกษตรกร นโยบาย ระบบ กลยุทธ์ และแนวโน้ม 

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนา การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สารสนเทศที่สำาคัญและแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาปรับใช้ในประเทศไทย

91723	 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร				 (6	หน่วยกิต)	

 Research and Statistics for Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและกระบวนการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

2.  สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.  สามารถนำางานวิจัยมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบ วิธีการ และกระบวนการวิจัย การวิจัยประเภท

ต่างๆ สถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลการวจิยั การเขียนโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัยเพือ่การส่งเสรมิ

และพัฒนาการเกษตร การนำางานวิจัยมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91724	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร													(6	หน่วยกิต)	

 Resource Management for Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.  สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรได้อย่างยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร การวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการทรัพยากร ทั้งทรัพยากรภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม  

โดยคำานึงถงึผลกระทบในระดับฟารม์ ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัโลก เพ่ือการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร

อย่างยั่งยืน

91725	 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 	 							(6	หน่วยกิต)	

 Communication in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

2.  สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.  สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความสำาคัญของการสื่อสารประเภทต่างๆ ที่มีต่อการ

 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.  สามารถนำาการสื่อสารมาปรับใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์

ระหวา่งการสือ่สารกบัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร บทบาท หนา้ท่ี และความสำาคญัของการส่ือสาร

ประเภทต่างๆ ที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบริหาร การสร้าง
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เครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร การผลิตและปรับใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาและกำาหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อการ

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

91726	 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร									 (6	หน่วยกิต)	

 Organization for Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีองค์การเพื่อการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 

 การจัดตั้ง วิเคราะห์

2.  สามารถวิเคราะห์องค์กรและผู้นำาองค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.  สามารถกำาหนดแนวทางการจดัตัง้และพฒันาองคก์รเพือ่การส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการดำาเนินงานขององค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดตั้ง วิเคราะห์  

บรหิารงาน และกระบวนการกลุม่ การมีสว่นรว่มของกลุ่มและองคก์รในการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กร การสร้างและพัฒนาผู้นำาองค์กร บทบาทชายหญิงในองค์กร สตรี

และเยาวชนกับการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาและกำาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

91794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)						 (6	หน่วยกิต)	

 Independent	Study	(Agricultural	Extension	and	Development)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2.  สามารถผลิตผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยการนำาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ

 ที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและเผยแพรผ่ลงานจากการศกึษาคน้คว้า

อิสระโดยการวิจัย หรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน หรือการเขียนเอกสาร

ทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์
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91795	 วิทยานิพนธ์	(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)	 (12	หน่วยกิต)	

	 Thesis	(Agricultural	Extension	and	Development)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การนำาเสนอขอ้มลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกปอ้ง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

91796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		 									(6	หน่วยกิต)

	 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 Graduate Professional Experience in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1.  เสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการศึกษา โดยระบบการศึกษาทางไกล

2.  พัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

3.  ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.  ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานเป็นทีม

5.  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบและทักษะการแก้ปัญหาในการส่งเสริมและ

 พัฒนาการเกษตร

6.  เพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำาหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

การประยุกต์ความรู้ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนา

คุณค่าแห่งตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีในการเป็นนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการ

ทำางานเป็นทีม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ ทักษะการแก้ปัญหา การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสำาหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

92711	 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์		 				(6	หน่วยกิต)	

 Strategic Management for Cooperatives Administration

	 วัตถุประสงค์	

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ อดุมการณ ์วธิกีารสหกรณ ์หนา้ทีแ่ละโครงสรา้ง

 ของสหกรณ์

2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการและเทคนิคการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

 เชิงกลยุทธ์

3.  เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทธ์ใน

 ระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

4.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีการบริหารธุรกิจสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ 

 ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ

 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคดิเกีย่วกบัหลกัการ อดุมการณ ์วิธกีารสหกรณ ์หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ ์แนวคดิ

กระบวนการ และเทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดนโยบายและเป้าหมาย

เชงิกลยุทธ ์การกำาหนดและวเิคราะห์กลยุทธ์ระดบัตา่งๆ แนวคดิและเทคนคิท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนนิการ

เชงิกลยทุธ ์การวิเคราะห์การบรหิารธุรกจิสหกรณเ์ชิงกลยทุธแ์ละการประยุกต์ในการบรหิารธรุกจิสหกรณ์

92712	 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์		 	 	 								(6	หน่วยกิต)	

 Accounting and Finance for Cooperatives Administration

	 วัตถุประสงค์	

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีและบริหารการเงินของสหกรณ์

2.  เพือ่ใหมี้ความรูค้วามสามารถในการวิเคราะหผ์ลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงินของ

 สหกรณ์
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3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ 

4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนทางการเงินและการควบคุมทางการเงินของ

 สหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการบัญชีสหกรณ์ การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงนิ การบรหิารสนิทรพัย ์หนีสิ้น และทนุของสหกรณ ์การวางแผนและการควบคมุทางการ

บัญชีและการเงินของสหกรณ์ 

92713	 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์		 	 	 	 	 								(6	หน่วยกิต)	

 Statistics and Research in Cooperatives

	 วัตถุประสงค์	

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัยทาง

 สหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

หลักการสถิติ ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางสหกรณ์ การวิจัยประเภทต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทาง

สหกรณ์ การเขียนโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รูปแบบและการนำาเสนอผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

กรณีศึกษาผลการวิจัยทางด้านต่างๆ ที่จะนำามาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์

92714	 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์			 	 	 								(6	หน่วยกิต)	

 Production and Marketing Administration in Cooperatives

	 วัตถุประสงค์	

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ ความสำาคัญของการ

  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนและจัดองค์กรการตลาด กลยุทธ์การตลาด

2.  เพื่อให้มีความสามารถในวิเคราะห์การผลิต การตลาดและการวางแผนการผลิตและการ

  ตลาดของสหกรณ์

3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์การบริหารการผลิตและการตลาดสำาหรับการบริหารสหกรณ์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิทัว่ไปของการผลติ และการตลาดของสหกรณ ์ความสำาคญัของการผลิตและการตลาด 

สหกรณ์ในระบบธุรกิจ การวางแผนและการจัดองค์การการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ กลยุทธ์ 

การตลาด และการผลิต การนำาแนวคิดการผลิตและการตลาดมาใช้กับการบริหารธุรกิจสหกรณ์  

โครงสร้างการดำาเนินงานและวิถีการตลาดที่สำาคัญของสหกรณ์ สถาบันและองค์กรทางการตลาด  

การจัดการตลาดสินค้าท้ังในและต่างประเทศของสหกรณ์ นโยบายทางการค้า กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

มาตรการในการจัดการสินค้าทั้งด้านการส่งออกและการนำาเข้า ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางบริหาร

พัฒนาตลาดสินค้าของสหกรณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

92715	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์					 	 	 								(6	หน่วยกิต)	

 Human Resources Administration in Cooperatives

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักและแนวคคิการจัดการทรพัยากรมนษุย์ในสหกรณ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผนการจัดการทรพัยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรพัยากร

  มนุษย์ในสหกรณ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกต์หลักและแนวคดิการจัดการทรพัยากรมนษุยเ์พือ่การพฒันาบคุคล

  ในสหกรณ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ขอบเขตและหน้าที่การจัดการ

ทรพัยากรมนุษย์ในสหกรณ์ โดยเริม่ต้ังแต่การวางแผนบคุลากร การจัดคนเข้าทำางาน การพฒันาบคุลากร  

การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ วินัยและ 

จรรยาวิชาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

มนษุย ์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สังคม และการเมือง 

การปกครอง

92718	 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์		 	 	 			 									(6	หน่วยกิต)	

 Seminar on Cooperatives Business Administration

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการบริหารธุรกิจสหกรณ์

 2.  เพื่อให้มีความสามารถบริหารการสัมมนาบริหารธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ      
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 3.  เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์มาใช้ใน

  การพัฒนาสหกรณ์ด้านต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศกึษา คน้ควา้ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญัหาการดำาเนนิงาน การบรหิารธรุกจิ

สหกรณข์องไทย การวเิคราะหปั์ญหาในเชงิปฏิบตัแิละการวางแนวทางการพฒันาสหกรณ์โดยใช้หลักการ

และวิธีการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ มาประยุกต์กับการบริหารสหกรณ์

92794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(สหกรณ์)		 (6	หน่วยกิต)	

 Independent	Study	(Cooperatives)

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้มีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการท่ีศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้

 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาสหกรณ์ ในหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาต่อการสหกรณ์

   และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหา การวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหา การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย  

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ตลอดจนการนำาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสหกรณ์

92795	 วิทยานิพนธ์	(สหกรณ์)		 	 	 	 	 						(12	หน่วยกิต)	

	 Thesis	(Cooperatives)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ

เผยแพร่ทางสหกรณ์ 

92796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์								(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Cooperatives Business Administration

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพสหกรณ์

 4. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารสหกรณ์

 6. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับนักบริหารสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อ

การประกอบในวชิาชพี การวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารสหกรณ ์การพฒันาตนเอง 

ให้มีบุคลิกที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นนักบริหารสหกรณ์และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์  

การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางาน 

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการบริหารสหกรณ์ รวมทั้งการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับนักบริหารสหกรณ ์

95709		 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Principle of Agricultural Resources Management

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร

 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถประยกุตห์ลักการจัดการทรพัยากรเกษตรเพือ่การดำาเนนิงานดา้น

  การเกษตร 

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการทรัพยากรเกษตรได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากร

เกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตรระดับมหภาคและระดับจุลภาค สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร

เกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้ข้อจำากัดของทรัพยากร 

การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตร จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม การประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการดำาเนินงานด้านการเกษตร 

95710		 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร			 																								(6	หน่วยกิต)

 Research Methodology in Agricultural Resources Management

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ

  ทรัพยากรเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการวิจัย ประเภทและวิธีการวิจัย

ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรและการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สถิติเพื่อการวิจัย การ

ประยุกต์ใช้สถิติและวิธีการวิจัยในการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างและเทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรและการจัดการทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

95711	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช																																			(6	หน่วยกิต)

 Resources Management for Crop Production

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชอย่าง

   เป็นระบบ

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนำาหลักคณุธรรม จรยิธรรม ไปใช้ในการจัดการทรพัยากรเพือ่การ

   ผลิตพืช
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทรพัยากรเพือ่การผลติพชืและการจดัการระบบการผลิต การจัดการผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

มาตรฐานระบบการผลติ การจดัการการตลาด การวเิคราะหท์รพัยากรเพือ่การผลติพชือยา่งมปีระสทิธิภาพ  

การบูรณาการการจัดการเพ่ือการผลิตพืชให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ

และมาตรฐานต่างๆ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

95712	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช		 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Resources Management for Crop Production

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อ

   การผลิตพืช

 2.  เพือ่ใหนั้กศึกษาสามารถศกึษาคน้คว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์เนือ้หา และเขยีนบทความทาง

   วิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการด้าน

   การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำาโครงการสัมมนา การกำาหนดประเด็นและ

หวัขอ้สมัมนาทางวิชาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวิชาการ การเขยีนบทความ

ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดทำาสื่อเพื่อนำาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การ

ประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

เพื่อการผลิตพืช การนำาเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

95713	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์			 	 	 								(6	หน่วยกิต)

 Resources Management for Animal Production

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถบูรณาการความรูด้า้นการจัดการทรพัยากรเพือ่การผลิตสัตว์อยา่ง

  เป็นระบบ

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนำาหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้นการจัดการทรพัยากรเพือ่การ

  ผลิตสัตว์
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม ตั้งแต่การวางแผน 

การดำาเนินการ การติดตามและการประเมินผล ทั้งทางด้านพันธุ์ อาหาร สุขาภิบาล ตลอดจนการจัดการ

ผลผลติ ภมิูปัญญา กฎระเบียบ ขอ้บังคับและมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใหก้ารผลิตสัตว์เปน็ไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณธรรมและจริยธรรม

95714	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์		 	 																(6	หน่วยกิต)

 Seminar in Resources Management for Animal Production 

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อ

  การผลิตสัตว์

 2.  เพือ่ใหนั้กศึกษาสามารถศกึษาคน้คว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์เนือ้หา และเขียนบทความทาง

  วิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 3.  เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจดัการ

  ทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ 

 4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำาโครงการสัมมนา การกำาหนดประเด็นและ

หวัขอ้สมัมนาทางวิชาการ การศกึษาคน้ควา้ วิเคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวิชาการ การเขยีนบทความ

ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดทำาสื่อเพื่อนำาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การ

ประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

เพือ่การผลติสตัว ์การนำาเสนอและอภปิรายในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางการจัดการทรพัยากรเพือ่การผลิตสัตว์ 

95715		 การจัดการธุรกิจการเกษตร		 	 	 	 	 								(6	หน่วยกิต)

 Agribusiness Management 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร 

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการเกษตร

 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจการเกษตร
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

การจัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการ การตลาด การเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ 

และทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำาแผนธุรกิจการเกษตร โดยคำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่ง 

คุณค่าในธุรกิจการเกษตร คุณธรรม จริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรเกษตร 

อย่างยั่งยืน 

95716		 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร				 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Agribusiness Management 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจการเกษตร 

 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถศกึษาคน้คว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์เนือ้หา และเขยีนบทความทาง

  วิชาการด้านการจัดการธุรกิจการเกษตร 

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการ

  ธุรกิจการเกษตร 

 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำาโครงการสัมมนา การกำาหนดประเด็นและ

หวัขอ้สมัมนาทางวิชาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวิชาการ การเขยีนบทความ

ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดทำาสื่อเพื่อนำาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การ

ประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ การศึกษาสถานการณป์จัจบุนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการธรุกจิการเกษตร 

การนำาเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการธุรกิจการเกษตร 

95717	 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้	 																																(6	หน่วยกิต)

 Resources Management for Forestry

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรเพือ่การปา่ไม้เชงิเศรษฐกจิ

 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงอนุรักษ์

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

 4. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนำาหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้นการจัดการทรพัยากรเพือ่การ

   ป่าไม้
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานดา้นการจัดการทรพัยากรปา่ไมเ้พือ่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ การ

อนุรักษ์และความยั่งยืน วนวัฒนวิธี การจัดการสวนป่าไม้ การจัดการเพื่อนันทนาการในพื้นที่ธรรมชาติ 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การป่าไม้ชุมชน การจัดการระบบนิเวศ การรับรองป่าไม้ นโยบายและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมป่าไม้ การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนด้านการ

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรม ที่จำาเป็นในการจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้

95718	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

	 Seminar	in	Forest	Resources	and	Environment	Management		 (6	หน่วยกิต)

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้

  และสิ่งแวดล้อม 

 2. เพือ่ให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์สังเคราะหเ์นือ้หา และเขียนบทความทาง

  วิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการด้าน 

  การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำาโครงการสัมมนา การกำาหนดประเด็นและ 

หัวข้อสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาทางการจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดทำาส่ือ 

เพื่อนำาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาสถานการณ์

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การนำาเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่

น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
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95719	 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม		 								(6	หน่วยกิต)

 Special Problem in Forest Resources and Environment Management 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์ในการเขยีนโครงการเพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการทำาปญัหาพเิศษ 

 2. เพือ่ให้นกัศกึษามีประสบการณ์ในการศกึษาคน้คว้า วิเคราะห ์สังเคราะหเ์นือ้หาในประเดน็

  ที่อยู่ในความสนใจด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  

 3.  เพือ่ใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์ในการเรยีบเรยีงรายงานหรอืการสรา้งผลงานทางวิชาการ

	คำาอธิบายชุดวิชา

 การเขียนโครงการปัญหาพิเศษ กระบวนการในการทำาปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้า การ 

วิเคราะห์ การสังเคราะห์เนื้อหาในประเด็นปัญหาพิเศษที่อยู่ในความสนใจด้านทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม การเรียบเรียงและจัดทำารายงานหรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ

หมายเหตุ  เป็นชุดวิชาสำาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้หน่วยกิตทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

  สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

95720	 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร			 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agriculture for Resources Management

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดการการผลิตทางการเกษตร

 3. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 4. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจการเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเกษตรของไทยและของโลก เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรเกษตร เทคโนโลยีและการจัดการ 

การผลิตพืช การผลิตสัตว์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจการเกษตร
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95794	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการทรัพยากรเกษตร)		 	 			 					(12	หน่วยกิต)	

	 Thesis	(Agricultural	Resources	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

การเลอืกปญัหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

95795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการทรัพยากรเกษตร)	 	 							(6	หน่วยกิต)	

 Independent	Study	(Agricultural	Resources	Management)

	 วัตถุประสงค์	

1. เพือ่ใหน้กัศึกษามีทกัษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาวิจัย

 ในด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยปัญหาการจัดการทรัพยากรเกษตรได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

โครงสร้างและรูปแบบการค้นคว้าอิสระ การเลือกประเด็นค้นคว้าหรือหัวข้อปัญหาด้าน 

การจัดการทรัพยากรเกษตร การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยปัญหา การเขียนข้อเสนอโครงการ การเสนอ

โครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
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95796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต																																(6	หน่วยกิต)	

	 การจัดการทรัพยากรเกษตร	

 Graduate Professional Experience in Agricultural Resources Management

	 วัตถุประสงค์	

1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำา มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทำางานร่วมกัน

3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การจัดการทรัพยากรเกษตร

4. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม และจริยธรรมด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบูรณาการความรู้ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพ การวิเคราะห์

เพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตรในการดำาเนินงานเฉพาะด้าน การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม

และมีทัศนคติที่ดี การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำา การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถ

ในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการจัดการทรัพยากรเกษตร รวมถึงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

 ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	รหัสชุดวิชา

 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร  Agriculture for Resources Management  95720

 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้     Resources Management for Forestry  95717

 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช  Resources Management for Crop Production    95711

 การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์ Resources Management for Animal Production  95713

 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริม  Resource Management for Agricultural 91724 

  และพัฒนาการเกษตร   Extension and Development             

 การจัดการธุรกิจการเกษตร                Agribusiness Management  95715

 การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารสหกรณ์  Accounting and Finance for Cooperatives  92712 

    Administration

 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์  Production and Marketing Administration in      92714 

    Cooperatives 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์  Human Resources Administration in 92715

    Cooperatives                                        

 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์     Strategic Management for Cooperatives  92711 

    Administration

 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  Advanced Research in Agricultural  91902

    Extension and Development 

 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและ       Research and Statistics for Agricultural  91723

  พัฒนาการเกษตร  Extension and Development 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  Independent Study  91794

  (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)   (Agricultural Extension and Development) 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สหกรณ์)  Independent Study (Cooperatives)  92794

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  Independent Study 95795

  (การจัดการทรัพยากรเกษตร)   (Agricultural Resources Management) 

 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา  Agricultural Extension for Development  91720
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                       ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	รหัสชุดวิชา 

 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง  Advanced Agricultural Extension and  91901

    Development

 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  International Agricultural Extension and 91722

    Development

 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและ  Communication in Agricultural Extension and 91725 

  พัฒนาการเกษตร  Development

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in  95796

  การจัดการทรัพยากรเกษตร  Agricultural Resources Management

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience in  92796

  มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์      Cooperatives Business Administration

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 91796

  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   Agricultural Extension and Development

 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ Special Problem in Forest Resources and  95719 

  และสิ่งแวดล้อม   Environment Management 

 ดุษฎีนิพนธ์  Dissertation 91998

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

 วิทยานิพนธ์ (สหกรณ์)  Thesis (Cooperatives) 92795

 วิทยานิพนธ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตร)  Thesis (Agricultural Resources Management) 95794

 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร  Research Methodology in Agricultural  95710

    Resources Management

 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริม Thai Society and Management in Agricultural 91721

  และพัฒนาการเกษตร   Extension and Development

 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์         Statistics and Research in Cooperatives 92713

 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริม Advanced Statistics in Agricultural Extension 91903

  และพัฒนาการเกษตร   and Development Research

 สัมมนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ Seminar in Forest Resources and Environment 95718

  ส่ิงแวดล้อม  Management

 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช Seminar in Resources Management  95712 

    for Crop Production 

 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์  Seminar in Resources Management for  95714 

    Animal Production 

 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร  Seminar in Agribusiness Management 95716

 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์        Seminar on Cooperative Business  92718

    Administration
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและ Advanced Seminar in Agricultural Extension 91904 

  พัฒนาการเกษตร    and Development

 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต Doctoral Professional Experience in  91999 

  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    Agricultural Extension and Development

 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร  Principle of Agricultural Resources  95709

    Management

 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  Organization for Agricultural Extension  91726 

    and Development

	 	 																			ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	รหัสชุดวิชา 



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

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	2559

     

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
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