
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

95709   หลักการจดัการทรัพยากรเกษตร     

95710   วธิวีจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตร     

-'-'-'-'-     ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

95711   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

95713   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์    

95721   สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจดัการทรัพยากร

             เพื่อการผลิตพืช     

95722   การจดัการธรุกจิเพื่อการผลิตสัตว ์    

95724   การจดัการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร     

95725   นวตักรรมในธรุกจิการเกษตร     

95726   การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

     95727   การบริหารงานเพื่อการป่าไม ้    

ตน้ 95794   วทิยานิพนธ ์  ตน้

95794   วทิยานิพนธ์

95796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

           การจดัการทรัพยากรเกษตร     

 : แผน ก แบบ ก 2

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย

   M.Ag. (Agricultural Resource Management)

 : กษ.ม. (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resource Management)

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร และ 

   2. มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียน

       โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

2 2

ปลาย ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resource Management

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการทรัพยากรเกษตร



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

95709   หลักการจดัการทรัพยากรเกษตร     

95710   วธิวีจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตร     

-'-'-'-'-     ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

95711   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

95713   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์    

95721   สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจดัการทรัพยากร

            เพื่อการผลิตพืช     

95722   การจดัการธรุกจิเพื่อการผลิตสัตว ์    

95724   การจดัการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร     

95725   นวตักรรมในธรุกจิการเกษตร     

95726   การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

     95727   การบริหารงานเพื่อการป่าไม ้    

ตน้ 95795   การศึกษาค้นควา้อสิระ      ตน้

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษา

ปลาย 95796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

           การจดัการทรัพยากรเกษตร     

ปลาย

 : แผน ข

2 2

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

   M.Ag. (Agricultural Resource Management)

 : กษ.ม. (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resource Management)

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการทรัพยากรเกษตร

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร และ 

   2. มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียน

       โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resource Management

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 95709   หลักการจดัการทรัพยากรเกษตร      1 ตน้

95729   ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร     

-'-'-'-'-     ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

95711   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

95713   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์    

95721   สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจดัการทรัพยากร   

         เพื่อการผลิตพืช     

95722   การจดัการธรุกจิเพื่อการผลิตสัตว ์    

95724   การจดัการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร     

95725   นวตักรรมในธรุกจิการเกษตร     

95726   การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

     95727   การบริหารงานเพื่อการป่าไม ้    

2 ตน้ 95710   วธิวีจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตร      2 ตน้

95794   วทิยานิพนธ์

ปลาย 95794   วทิยานิพนธ์ ปลาย

95796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

           การจดัการทรัพยากรเกษตร     

 : แบบ ก แบบ ก 2

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ และ 

   2. มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียน

       โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

ปลาย ปลาย

   M.Ag. (Agricultural Resource Management)

 : กษ.ม. (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resource Management)

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resource Management

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการทรัพยากรเกษตร



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 95709   หลักการจดัการทรัพยากรเกษตร      1 ตน้

95729   ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร     

-'-'-'-'-     ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

95711   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

95713   การจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว ์    

95721   สัมมนาประเด็นวชิาการด้านการจดัการทรัพยากร

            เพื่อการผลิตพืช     

95722   การจดัการธรุกจิเพื่อการผลิตสัตว ์    

95724   การจดัการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร     

95725   นวตักรรมในธรุกจิการเกษตร     

95726   การจดัการทรัพยากรเพื่อการป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

     95727   การบริหารงานเพื่อการป่าไม ้    

2 ตน้ 95710   วธิวีจิยัทางการจดัการทรัพยากรเกษตร      2 ตน้

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษา

95795   การศึกษาค้นควา้อสิระ     

ปลาย 95796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

           การจดัการทรัพยากรเกษตร     

ปลาย

 : แผน ข

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ และ 

   2. มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียน

       โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการทรัพยากรเกษตร

   M.Ag. (Agricultural Resource Management)

 : กษ.ม. (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Resource Management)

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรเกษตร)

   Master of Agriculture Program in Agricultural Resource Management
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