
ความเปนมา รายวิชาในหลกัสูตรมากกวาการทําวิทยานพินธ โดยหลกัสตูรทัง้สองแผน มีโครง
สรางหลกัสตูรเชนเดยีวกบัหลกัสตูรภาคปกตสิาขาอื่น ๆ ของ
คณะวนศาสตร ตางกันเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทีท่ําใน
ชวงวันหยุดเทานัน้ หลกัสตูรนี้มีโครงสรางโดยสรุปดังนี้

 จํานวนหนวยกติสําหรับหลกัสตูรแผน ก:
วิชาเอกบังคบั 15 หนวยกติ
วิชาเอกเลอืกไมนอยกวา 12 หนวยกติ
วิชาสัมมนา   2 หนวยกติ
วิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวม 41 หนวยกติ

จํานวนหนวยกติสําหรับหลกัสตูรแผน ข:
วิชาเอกบังคบั 15 หนวยกติ
วิชาเอกเลอืกไมนอยกวา 21 หนวยกติ
วิชาสัมมนา 2 หนวยกติ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 หนวยกติ
จํานวนหนวยกติรวม 44 หนวยกติ

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแลวโครงการฯ ยงัจัดใหมกีาร
สัมมนาและศึกษาดูงานอีกสวนหนึ่ง การศึกษาตลอดหลกัสตูรทั้ง
แผน ก และ แผน ข ใชระยะเวลาประมาณ 2 ปการศึกษา แตละป
การศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคตน: มิถุนายน-กนัยายน
ภาคปลาย: พฤศจกิายน-กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน: เมษายน-พฤษภาคม

การเรียนการสอนในโครงการฯ จัดขึ้นสปัดาหละ 2 วัน 
คือ วันเสารและวันอาทติย เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาเอกบังคับ:
ภาพรวมทรัพยากรปาไม
หลกัการบริหารทรัพยากรปาไม
กฎหมายและอนุสัญญาดานการปาไม
 เศรษฐศาสตรการบริหารทรัพยากรปาไม
เทคนิคการวิจยัดานการบริหารทรัพยากรปาไม

วิชาเอกเลอืก:
การริเริ่มและกําหนดโครงการปาไม
การบริหารงานลุมน้ําและสิ่งแวดลอม
นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบวนเกษตรและการจัดการ
อตุสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถดุบิ
การปลกูสรางสวนปาในเขตรอน
หลกันันทนาการและการทองเทีย่ว
การจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ
การจัดการพื้นทีอ่นุรักษ
การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรปาไม
เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรปาไม
การบริหารการพัฒนา
ทฤษฎีองคการและพฤตกิรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย

ฯลฯ

หลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม   
เปนหลกัสตูรที่คณะวนศาสตรพฒันาขึ้น เพื่อเปดทําการสอนใน
ภาคพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อตอบสนองความตองการศึกษาตอ
ของบุคลากรจํานวนมากของหนวยงานทัง้ภาครัฐและนอกภาครัฐ  
ทีป่ระสงคจะเพิ่มพูนความรูเกีย่วกบัทรัพยากรปาไมและทรัพยากร
ธรรมชาตสิวนอื่นๆ ในระดับสูงขึ้น แตมีขอจํากัดเรื่องเวลาใน
การศึกษาตอภาคปกตเิพราะติดภารกิจงานประจํา หลกัสตูรนี้ได 
รับการอนุมตัิจากทบวงมหาวทิยาลยั ในป 2542 เริ่มรับนสิติเขามา
ศึกษาเปนรุนแรกในภาคตน ปการศึกษา 2542-2543

หลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม  
มีขอบขายกวางขวาง เปดกวางสําหรับทัง้ผูที่มพีื้นความรูดาน      
วนศาสตร และผูที่ไมมพีื้นความรู แตตองการขยายความรูและ
ประสบการณที่เกีย่วของกบัการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม    
รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาตสิวนอื่น ๆ ใหมากขึ้น หลกัสตูรนี้    
จึงไมเพยีงแตเหมาะสมสําหรับผูทีอ่ยูในสายงานดานปาไมโดยตรง 
หากแตจะเปนประโยชนยิ่งตอผูทีป่ฏบิตังิานในสายงานอื่น ๆ 
ที่เกีย่วของ เชน สายงานดานสิ่งแวดลอม ดานการทองเทีย่วเชิง
นิเวศ ดานอุตสาหกรรมไม ดานการสงเสริมการเกษตร 
งานในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น งานพฒันาชุมชน 
งานดานการศึกษาในระบบโรงเรียน ฯลฯ

สาระสาํคัญของหลักสูตร

หลกัสตูรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม
ประกอบ ดวยหลกัสตูรทัง้แผน ก ประเภท ก 2 ซึ่งมีการทํา
วิทยานพินธ และหลกัสตูรแผน ข ที่เนนการเรียนรายวิชา



คณาจารย: คณาจารยผูสอนและควบคุมหลกัสตูร
ประกอบดวยอาจารยบัณฑติทีเ่ปนอาจารยประจําสังกัดภาควิชา
ตาง ๆ ของคณะวนศาสตรกวา 50 คน คณาจารยจากคณะ
สงัคมศาสตร และอาจารยพิเศษจากสถาบันอื่น ๆ อกีจํานวนมาก 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา:
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุสาขาและมปีระสบการณ
การทํางานไมนอยกวา 2 ป

การสมัครเขาศกึษา: โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ รับนิสติเขาศึกษาประมาณปละ 
50 คน โดยในปการศกึษาโดยในปการศกึษา  25492549  นี้นี้  จะเปนการเปดหลกัสตูรแผนจะเปนการเปดหลกัสตูรแผน  ขข  
((ไมมวีทิยานพินธไมมวีทิยานพินธ))

ผูสนใจติดตอขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครไดทีส่ํานกังาน
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ  
ชั้น 3 ตกึวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จตจุักร กรุงเทพฯ 

กาํหนดขายและยืน่ใบสมคัร ตั้งแตวนัที่ตั้งแตวนัที่  1515  กุมภาพันธกุมภาพันธ  --
3030  เมษายนเมษายน  25492549 (ซื้อดวยตนเองราคา 200 บาท ซื้อทางไปรษณีย  
ราคา 250 บาท)

ขายใบสมคัรทางไปรษณยีตั้งแต 1515  กุมภาพนัธกุมภาพนัธ  -- 2121  
เมษายนเมษายน  25492549

สมคัรทางไปรษณยี ตั้งแตวนัที่ตั้งแตวนัที่  1515  กุมภาพนัธกุมภาพนัธ  -- 2828  
เมษายนเมษายน  25492549 (คาสมัคร 500 บาท) โดยโอนเงินผานบัญชีออม
ทรัพย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
มก. เลขที่ 374-1-00001-7 หรือ ธนาคารทหารไทย มก.
เลขที่ 069-2-00001-1 และสงสําเนาใบนําฝากจากธนาคาร (ตัวจริง 
หามถายเอกสาร) พรอมทีอ่ยูมายังโครงการฯ (หามโอนผาน ATM 
หรือระบบอตัโนมัตอิื่นๆ)

วิธีการคัดเลือก: โดยการสอบสมัภาษณประกอบการพิจารณา
ประสบการณการทํางาน แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพรอมใน
การศึกษาตอระดับบัณฑติศกึษาของผูสมัคร 

ประกาศชื่อผูมีสทิธิส์อบ 8 พฤษภาคม 2549
กําหนดการสอบคัดเลือก 13-14 พฤษภาคม 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลอืก 24 พฤษภาคม 2549
รายงานตัว ลงทะเบยีนเรยีน และปฐมนิเทศนสิติใหม      
28 พฤษภาคม 2549
เปดเรยีน 3 มิถุนายน 2549

คาใชจายในการศึกษา:
1. คาหนวยกติ หนวยกติละ 1,800 บาท
2. คาธรรมเนียมพิเศษโครงการฯ 5,000 บาท/ภาค
3. คาบํารุงการศึกษา 4,800 บาท/ป
4. คาบํารุงหองสมดุ 1,000 บาท/ภาค
5. คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบยีบบณัฑติวิทยาลยั

รวมคาใชจายตลอดหลกัสตูรประมาณ 150,000 บาท 
(คาใชจายนี้ไมรวมคาใชจายในการศึกษาดูงาน)

โครงการปรญิญาโทภาคพิเศษโครงการปรญิญาโทภาคพิเศษ
สําหรับนักบริหารจัดการสําหรับนักบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ

ผูจบการศึกษาจะไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรปาไม)

M.S. (Forest Resource Administration)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที…่
โครงการปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท-โทรสาร  0-2942-8660
www.forest.ku.ac.th/administration


