
                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. วทิยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

   บังคับ 2 ชุดวชิา

95709

95710

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

95794

1 ชุดวชิา

95796

หมายเหตุ    *  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิ่มเติมอีก 

      1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

 **  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีน

      เพิ่มเติมอีก 1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต)

*** นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม**

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร ***
เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติพืช

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

วทิยำนิพนธ์

กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกจิกำรเกษตร

นวตักรรมในธรุกจิกำรเกษตร

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติสตัว*์

กำรจดักำรธรุกจิเพื่อกำรผลิตสัตว์

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเกษตร และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้เรียนโดยพิจำรณำ

     จำกประสบกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

   บังคับ 2 ชุดวชิา

95709

95710

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา

95795

1 ชุดวชิา

95796

หมายเหตุ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเกษตร และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้เรียนโดยพิจำรณำ

      จำกประสบกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษา

การศึกษาค้นควา้อิสระ

   *  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิ่มเติมอีก

      1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

**  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีน

      เพิ่มเติมอีก 1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต)

*** นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร ***

เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

กำรศึกษำค้นควำ้อสิระ

หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   เลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติพืช

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติสตัว*์

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

กำรจดักำรธรุกจิเพื่อกำรผลิตสัตว์

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกจิกำรเกษตร

นวตักรรมในธรุกจิกำรเกษตร

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม**

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

                                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                     รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ข

กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. วทิยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

   บังคับ 3 ชุดวชิา

95709

95710

95729

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

95794

1 ชุดวชิา

95796

หมายเหตุ

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำอื่นๆ และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้เรียนโดยพิจำรณำ

       จำกประสบกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

   *  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิ่มเติมอีก

       1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

 **  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีน

      เพิ่มเติมอีก 1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

*** นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : แผน ก แบบ ก 2

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

วทิยำนิพนธ์

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร ***
เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

กำรจดักำรธรุกจิเพื่อกำรผลิตสัตว์

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกจิกำรเกษตร

นวตักรรมในธรุกจิกำรเกษตร

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม**

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติพืช

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติสตัว*์

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

                                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                     รายงานโครงสร้างหลักสูตร



                       
                                  

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต)

( 36  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

   บังคับ 3 ชุดวชิา

95709

95710

95729

95711

95721

95713

95722

95724

95725

95726

95727

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา

95795

1 ชุดวชิา

95796

หมายเหตุ

Last updated: 28-November-2018

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำอื่นๆ และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้เรียนโดยพิจำรณำ

       จำกประสบกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม  โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษา

การศึกษาค้นควา้อิสระ

   *  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิ่มเติมอีก 

      1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

 **  ส ำหรับผู้ที่เลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีน

      เพิ่มเติมอีก 1 ชุดวชิำ คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

*** นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

กำรจดักำรธรุกจิเพื่อกำรผลิตสัตว์

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือธุรกิจการเกษตร

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร *

เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

กำรศึกษำค้นควำ้อสิระ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร

   เลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติพืช

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลติสตัว์

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

                                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                     รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ข

กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกจิกำรเกษตร

นวตักรรมในธรุกจิกำรเกษตร

   กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม

กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้


