
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

   บงัคับ 2 ชุดวิชา

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือธรุกิจการเกษตร

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิง่แวดล้อม**

 หมายเหต ุ *  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ

                  คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

              **  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ 

                  คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

            ***  นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำที่เกีย่วข้องกับกำรเกษตร และ 

   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

      ที่เกีย่วข้อง

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหน่ึงต่อไปน้ี

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตพืช

95710  วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95709  หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95721  สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95711  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95722  กำรจดักำรธรุกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์

95713  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

95725  นวตักรรมในธรุกิจกำรเกษตร

95724  กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกิจกำรเกษตร

95727  กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

95726  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และส่ิงแวดล้อม

95794  วทิยำนิพนธ์

95796  กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร***
เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

   บงัคับ 2 ชุดวิชา

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ที่มีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

95795  กำรศึกษำค้นควำ้อิสระ

95796  กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร***
เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

 หมายเหตุ  *  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ

                  คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

             **  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ 

                 คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

           ***  นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : แผน ข

   เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหน่ึงต่อไปน้ี

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำที่เกีย่วข้องกับกำรเกษตร และ 

   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

      ที่เกีย่วข้อง

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

95710  วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95709  หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95721  สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95711  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95722  กำรจดักำรธรุกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์

95713  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

95725  นวตักรรมในธรุกิจกำรเกษตร

95724  กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกิจกำรเกษตร

95727  กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

95726  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และส่ิงแวดล้อม

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตพืช

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือธรุกิจการเกษตร

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิง่แวดล้อม**



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

   บงัคับ 3 ชุดวิชา

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือธรุกิจการเกษตร

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิง่แวดล้อม**

95727  กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

95726  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และส่ิงแวดล้อม

95794  วทิยำนิพนธ์

95796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร***
เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  *  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ 

                 คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

            **  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ 

                คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

          ***  นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

 : แผน ก แบบ ก 2

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหน่ึงต่อไปน้ี

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตพืช

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำอืน่ๆ และ 

   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

      ที่เกีย่วข้อง

95729  ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)

95710  วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95709  หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95721  สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95711  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95722  กำรจดักำรธรุกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์

95713  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

95725  นวตักรรมในธรุกิจกำรเกษตร

95724  กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกิจกำรเกษตร



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

   บงัคับ 3 ชุดวิชา

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

Last Updated: 15-December-2021

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ที่มีความเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวชิำอืน่ๆ และ 

   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

      ที่เกีย่วข้อง

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหน่ึงต่อไปน้ี

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตพืช

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสัตว์*

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิง่แวดล้อม**

   กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือธรุกิจการเกษตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

 : กษ.ม. (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Resources Management)

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร)

รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ข

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

95727  กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

95726  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และส่ิงแวดล้อม

95795  กำรศึกษำค้นควำ้อิสระ

95796  กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร***
เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ   *  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์อย่ำงนอ้ย15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ

                  คือ ชุดวชิำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่กำรผลิตสัตว ์(6 หนว่ยกิต)

             **  ส ำหรับผู้ทีเ่ลือกศึกษำกลุ่มวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม แล้วต้องกำรจ ำนวนหนว่ยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม อย่ำงนอ้ย 15 หนว่ยกิต สำมำรถลงทะเบยีนเพิม่เติมอีก 1 ชุดวชิำ 

                  คือ ชุดวชิำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้และส่ิงแวดล้อม (6 หนว่ยกิต) 

            *** นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

95729 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)

95710  วธิวีจิยัทำงกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95709  หลักกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตร

95721  สัมมนำประเด็นวชิำกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95711  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช

95722  กำรจดักำรธรุกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์

95713  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์

95725  นวตักรรมในธรุกิจกำรเกษตร

95724  กำรจดักำรทรัพยำกรในธรุกิจกำรเกษตร


