มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
: กษ.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

M.Ag. (Agricultural Resources Management)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำที่เกีย่ วข้องกับกำรเกษตร และ
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
ที่เกีย่ วข้อง

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

4 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

4 ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา
95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95710 วิธวี จิ ยั ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่ วิชาใดกลุม่ วิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
95711 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
95721 สัมมนำประเด็นวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์*
95713 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์
95722 กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร
95724 กำรจัดกำรทรัพยำกรในธุรกิจกำรเกษตร
95725 นวัตกรรมในธุรกิจกำรเกษตร
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม**
95726 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และสิง่ แวดล้อม
95727 กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้
ข. วิทยานิพนธ์
95794 วิทยำนิพนธ์

1 ชุดวิชา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

1 ชุดวิชา
95796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร***
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ อย่ำงน้อย15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
** สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่ กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
*** นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

: กษ.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
M.Ag. (Agricultural Resources Management)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำที่เกีย่ วข้องกับกำรเกษตร และ
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
ที่เกีย่ วข้อง

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา
95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95710 วิธวี จิ ยั ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่ วิชาใดกลุม่ วิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
95711 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
95721 สัมมนำประเด็นวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์*
95713 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์
95722 กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร
95724 กำรจัดกำรทรัพยำกรในธุรกิจกำรเกษตร
95725 นวัตกรรมในธุรกิจกำรเกษตร
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม**
95726 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และสิง่ แวดล้อม
95727 กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกีย่ วเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
95795 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
95796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร***
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
** สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่ กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
*** นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

: กษ.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
M.Ag. (Agricultural Resources Management)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำอืน่ ๆ และ
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
ที่เกีย่ วข้อง

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา

บังคับ 3 ชุดวิชา
95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95710 วิธวี จิ ยั ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95729 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)
และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่ วิชาใดกลุม่ วิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
95711 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
95721 สัมมนำประเด็นวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์*
95713 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์
95722 กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร
95724 กำรจัดกำรทรัพยำกรในธุรกิจกำรเกษตร
95725 นวัตกรรมในธุรกิจกำรเกษตร
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม**
95726 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และสิง่ แวดล้อม
95727 กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้
ข. วิทยานิพนธ์
1 ชุดวิชา
95794 วิทยำนิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
95796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร***
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ อย่ำงน้อย15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
** สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่ กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
*** นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
: กษ.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร)
M.Ag. (Agricultural Resources Management)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำอืน่ ๆ และ
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
ที่เกีย่ วข้อง

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

6 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95710 วิธวี จิ ยั ทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
95729 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต)
เลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่ วิชาใดกลุม่ วิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
95711 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
95721 สัมมนำประเด็นวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตพืช
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์*
95713 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตสัตว์
95722 กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรผลิตสัตว์
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตร
95724 กำรจัดกำรทรัพยำกรในธุรกิจกำรเกษตร
95725 นวัตกรรมในธุรกิจกำรเกษตร
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม**
95726 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรป่ำไม้และสิง่ แวดล้อม
95727 กำรบริหำรงำนเพื่อกำรป่ำไม้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกีย่ วเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
95795 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
95796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร***
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ อย่ำงน้อย15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95723 กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำร ทรัพยำกรเพือ่ กำรผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
** สำหรับผู้ทเี่ ลือกศึกษำกลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม แล้วต้องกำรจำนวนหน่วยกิตทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต สำมำรถลงทะเบียนเพิม่ เติมอีก 1 ชุดวิชำ
คือ ชุดวิชำ 95728 กำรจัดกำร ควำมรู้เพือ่ กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
*** นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้
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