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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์  
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร  
 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Resource Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) 
 ชื่อย่อ  วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) 
 ชื่อเต็ม  Master of Science (Resource Management) 
 ชื่อย่อ  M.S. (Resource Management) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท (สหวิทยาการ) 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุงกำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
 - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 
 - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 
  
 
7. หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ- 
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2522 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 (1) นักบริหารจัดการ 
 (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (3) นักวิชาการ/นักวิจัย 
 (4) อาชีพอิสระ 
 (5) ที่ปรึกษา 
  (6) เศรษฐกร 
 (7) อาจารย์ 
 



3 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 เฉพาะในสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก  ทำให้ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงต่อความเปราะบางจากสถานการณ์ภายนอกทำให้
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมีความสำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั ่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีแผนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน
สิ่งแวดล้อม  
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  จึงทำให้สาขาฯ ได้ผนวกสถานการณ์และ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในสถานการณ์ใหม่ มาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ตามแนวโน้มการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความรู ้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื ่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการผลิตมหาบัณฑิตและนักวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของสังคม ทั้งในเชิงวิชาการและการวิจัย เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ และตอบสนองพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาและวิจัยเชิงบูรณาการ
และสหวิทยากร 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาด้านเกษตร 
  รายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์  
 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู ้แทนจากคณะและมหาวิทยาลัยอื ่นที่
เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  สืบเนื่องจากความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผนวกกับปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาซึ่ง
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ กำลังเผชิญอยู่นี้ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องและอย่างบูรณาการร่วมกับ
ความรู้ความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
ผสมผสานพื้นฐานความรู้แบบบูรณาการและองค์รวม จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาค 
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำความความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง ทรัพยากร
ดินและที่ดินทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการกับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ 
และสังคมวิทยาเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและลดปัญหาความยากจน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ความพร้อมและศักยภาพในการผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและประเทศได้เป็นอย่างดี   
 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ให้เป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทรัพยากร เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้
ทันต่อสถานการณ ์
 1.2.2 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางด้านอ่ืนๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง สห
วิทยาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  
  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  วัน-เวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน– เดือนมีนาคม 
  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี 
                มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
 2.2) เป็นคนวิกลจริต 
 2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
 2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 
 3)  ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  2.3.1 มีความรู้เบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์ไม่เท่ากัน   
  2.3.2 มีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน  
 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการสอนปรับพ้ืนฐานในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   
  2.4.2 จัดการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต  
  2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้คำปรึกษาแก่นิสิตในเบื้องต้น 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร (สหวิทยาการ) 
 3.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 3.1.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก.  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
 - สัมมนา  2  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ  16  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ข.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
 3.1.1.3 รายวิชา 
 ก.  รายวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
 - สัมมนา  2  หน่วยกิต 

01118597 สัมมนา    
(Seminar) 

              1,1 

 -  วิชาเอกบังคับ  16 หน่วยกิต 
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 

(Principles of Agricultural Natural Resources Management) 
  4(4-0-8)        

01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  
(Economics of Natural Resources) 

    3(3-0-6) 

01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(Economics for Sustainable Resource Management) 

    3(3-0-6) 

01118531** นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
(Policy and Institutional Factors for Resource 
Management) 

    3(3-0-6) 

01118541** การจัดการโครงการเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
(Project Management for Resource Development) 

   3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 ** รายวชิาปรบัปรุง 
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                      - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต   
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาในระดับปริญญาโท (ระดับ 500) ในหมวดวิชาเดียวกันหรือต่างหมวดวิชาในคณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะสังคมศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม และรายวิชาของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 

01118551* เทคนิคการประเมินค่าสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการทรัพยากร    3(3-0-6) 

 (Environmental Valuation Techniques for Resource 
Management) 

 

01118581 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Resource Management)  
01118582 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Qualitative Analysis for Resource Management)  
01118591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากร 

(Research Methods in Resource Management) 
   3(3-0-6) 

01118596 
 

เรื่องเฉพาะทางในการจัดการทรัพยากร     
(Selected Topics in Resource Management) 

1-3 

01118598 ปัญหาพิเศษ    
(Special Problems)                                

1-3 

 
   ข.  วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต    
 

01118599 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* รายวชิาเปิดใหม่ 
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 3.1.2 หลักสูตร แผน ข 
  3.1.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
       3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก.  วิชาเอกไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
  - สัมมนา  2 หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ  16  หน่วยกิต 
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต  
 ข.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 3.1.2.3 รายวิชา 
 ก.  รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
  -  สัมมนา  2 หน่วยกิต 

01118597 สัมมนา    
(Seminar) 

              1,1 

 -  วิชาเอกบังคับ  16  หน่วยกิต   
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 

(Principles of Agricultural Natural Resources Management) 
4(4-0-8) 

01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  
(Economics of Natural Resources) 

3(3-0-6) 

01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(Economics for Sustainable Resource Management) 

3(3-0-6) 

01118531** นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
(Policy and Institutional Factors for Resource 
Management) 

3(3-0-6) 

01118541** การจัดการโครงการเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
(Project Management for Resource Development) 

3(3-0-6) 

 
                      - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต   
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาในระดับปริญญาโท (ระดับ 500) ในหมวดวิชาเดียวกันหรือต่างหมวดวิชาในคณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะสังคมศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม และรายวิชาของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 
 

**รายวชิาปรบัปรุง 
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01118551* เทคนิคการประเมินค่าสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการทรัพยากร    3(3-0-6) 

 (Environmental Valuation Techniques for Resource 
Management) 

 

01118581 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Resource Management)  
01118582 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Qualitative Analysis for Resource Management)  
01118591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากร 

(Research Methods in Resource Management) 
   3(3-0-6) 

01118596 
 

เรื่องเฉพาะทางในการจัดการทรัพยากร     

(Selected Topics in Resource Management) 

1-3 

01118598 ปัญหาพิเศษ    

(Special Problems)                              

1-3 

 
ข.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

01118595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(Independent Study) 

3,3 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชาประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากร (สหวิทยาการ) ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขลำดับที่  1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
 เลขลำดับที่  3-5 (118) หมายถึง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
 เลขลำดับที่  6 หมายถึงระดับชั้นปี 
 เลขลำดับที่  7 มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  2  หมายถึง   กลุ่มวิชาทฤษฎีการจัดการทรัพยากร 
  3  หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐสังคมและสถาบัน 
  4  หมายถึง   กลุ่มวิชาการวิเคราะห์โครงการ 
  8  หมายถึง   กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
  9 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ สัมมนา และวิทยานิพนธ์  
 เลขลำดับที่ 8  หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
 

*รายวชิาเปิดใหม่ 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร 
 4(4-0-8)  

01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)  
01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืน 
 3(3-0-6)  

01118531 นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือการ
จัดการทรัพยากร 

 3(3-0-6)  

  รวม 13(13-0-26)  
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118541 การจัดการโครงการเพ่ือพัฒนาทรัพยากร  3(3-0-6)  
01118597 สัมมนา  1  
 วิชาเอกเลือก   9( - - )  
  รวม 13( - - )  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118597 สัมมนา  1  
01118599 วิทยานิพนธ์   3  
  รวม 4  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118599 วิทยานิพนธ์   9  
  รวม 9  
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 3.1.3.2 แผน ข 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการเกษตร 
 4(4-0-8)  

01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)  
01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืน 
 3(3-0-6)  

01118531 นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือการ
จัดการทรัพยากร 

 3(3-0-6)  

  รวม 13(13-0-26)  
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118541 การจัดการโครงการเพ่ือพัฒนาทรัพยากร  3(3-0-6)  
01118597 สัมมนา  1  
 วิชาเอกเลือก  9( - - )  
  รวม 13( - - )  

 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118597 สัมมนา  1  
01118595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  3  
 วิชาเอกเลือก  3( - - )  
  รวม 7  

 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01118595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  3  
  รวม 3  
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3.1.4 คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชานอกหลักสูตร 
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร  4(4-0-8) 
 (Principles of Agricultural Natural Resources Management)  
  ประเภท ความสำคัญและสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติทาง

การเกษตร หลักการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรพืช ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรสัตว์และพืชน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Types, significances and present status of agricultural natural 
resources, principles of management for soil and land resources, 
plant resource, water resource, animal and aquatic plant resources, 
forest resource, energy resource and agricultural environment 
resources. Field trips required. 

 

01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
 (Economics of Natural Resources)  
  การจำแนกทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภท

ต่างๆ ทรัพยากรที ่ไม่อยู ่ในระบบตลาด วิธ ีการที ่ใช้ในการพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรที่ไม่อยู่ในระบบตลาด การเสี่ยงและความไม่แน่นอน แบบจำลองการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ โดยเน้นถึงป่าไม้ ประมง ที่ดิน แหล่งน้ำ และ
แร่ธาตุ 
 Natural resources classification, resources utilization and conservation, 
resources outside market system; methods in allocation of resources 
outside market system, risk and uncertainty; various types of natural 
resource utilization models with emphasis on forestry, fishery, land, 
water and minerals. 
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รายวิชาของหลักสูตร  
01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Economics for Sustainable Resource Management)  
  สถานภาพ ปัญหาและความยั่งยืนของที่ดิน ป่าไม้ ประมง น้ำและทรัพยากร

อื ่น แนวคิดทางทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ เครื ่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศโลกต่อทรัพยากร นวัตกรรมใหม่ในการจัดการทรัพยากร 
 Status, problems and sustainability of land, forest, fishery, water 
and other resources. Theoretical concept of natural resource 
economics. Economic instruments for natural resource management. 
Policies related to resource management. Impacts of climate change 
and climate variation on resources. New Innovation on resource 
management. 

 

01118531** นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพื่อการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Policy and Institutional Factors for Resource Management)  
  ความสำคัญของนโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันในการจัดการทรัพยากร การ

กำหนดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของนโยบาย ประเภทของเครื่องมือเชิง
นโยบาย. แนวทางการเลือกเครื ่องมือเชิงนโยบาย. นโยบายและการพัฒนา
สำหรับการจัดการทรัพยากร ปัจจัยเชิงสถาบัน กฎหมาย และข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม. ประเด็นด้านนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา. กรณีศึกษา. 
 Importance of policy and Institutional factors for resource 
management. Defining environmental problems and policy goals. 
Review of policy instruments. Selection of Policy instruments. Policy 
and development for resource management. Environmental institutions, 
laws and regulations. Policy issues and potential solutions. Case 
Studies. 

 

   
   
   
   
   
   
**รายวชิาปรบัปรุง 
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01118541** การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Project Management for Resource Development)   
  การกำหนดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

แผนงานโครงการ การวางแผนโครงการ กิจกรรม แผนการทำงาน กรอบเวลา
ของโครงการ และงบประมาณโครงการ การวิเคราะห์โครงการและการตัดสินใจ
ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ 
 Resource problem identification and project proposal 
development. Project planning, activities, work plan, timeframe, and 
budget. Project analysis and decision making under economics 
criterion. Project Monitoring and evaluation. Project risk management. 

 

01118551*  การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environmental Valuation for Resource Management  
  ความหมายและความสำคัญของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การหามูลค่าทาง 

เศรษฐศาสตร์โดยใช้ราคาตลาด ปัญหาการหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่า การวัดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช้
ราคาตลาดกรณีศึกษา 
 Meaning and significance of economic value. Market valuation.  
Problems of economic valuation. Consumer surplus. Non-market 
valuation. Case study 

 

01118581 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Resource Management)  
  หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และ เศรษฐมิติ สำหรับการจัดการทรัพยากรการหา

ระดับความเหมาะสมทางคณิตศาสตร์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้กับการ
จัดการการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการทรัพยากร 
 Mathematics, statistics, and econometrics principles for resource 
management. Mathematical optimization in economics in applications 
for resource management. Application of quantitative analysis in 
resource management. 

 

   
   
   
   **รายวชิาปรบัปรุง 

*รายวชิาเปิดใหม่ 
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01118582 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 (Qualitative Analysis for Resource Management)  
  ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการจัดการ

ทรัพยากรกระบวนทัศน์และทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพในการจัดการทรัพยากร 
ประเภทและการ ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการทรัพยากร 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกภาคสนาม และการสอบทานข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลสำหรับการจัดการ
ทรัพยากร จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Meaning and significance of qualitative analysis in resource 
management. Paradigm and theories in qualitative research for 
resource management. Qualitative research types and designs for 
resource management. Techniques for data collection, field note, 
and verification. Qualitative analysis and grounded theory for resource 
management. Qualitative research ethics. Field study required. 

 

01118591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากร                                     3(3-0-6) 
 (Research Methods in Resource Management)  
  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ

กำหนดหัวข้องานวิจัยการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยการกำหนด
ตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัยการ
จัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ 
 Principles and research methods in resource management, 
problem analysis for research topic identification, data collection for 
research planning, identification of samples and techniques. Analysis, 
interpretation and discussion of research result; report writing for 
presentation and publication. 

 

01118595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3-3 
 (Independent Study)  
  การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโทและเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 
 Independent study on interesting topic at the master’s degree 
level and compile into a written report 
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01118596 เรื่องเฉพาะทางในการจัดการทรัพยากร 1-3 
 (Selected Topics in Resource Management)  
  เรื่องเฉพาะทางในการจัดการทรัพยากร ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื ่อง

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in resource management at the master’s degree 
level. Topics are subject to change each semester. 

 

01118597 สัมมนา   1 
 (Seminar)  
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรใน

ระดับปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current interesting topics in 
resource management at the master’s degree level. 

 

01118598 ปัญหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems)  
  การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการทรัพยากรในระดับปริญญาโทและเรียบ

เรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in resource management at the master’s 
degree level and compile into a written report. 

 

01118599 วิทยานิพนธ์  1-12 
 (Thesis)  
  วิจัยระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์  

 Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
 

  
 
 
 
 


