
  

ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร  

 
 

 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ประเภทวชิาเกษตรกรรม  หรอื

ประเภทวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 102  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 2 12  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  

  บงัคบั  4  ชดุวชิา 
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา  
  บงัคบั  15  ชดุวชิา 
  90201 การจัดการฟารม์  
  90204 พืน้ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

  90303 พชืเศรษฐกจิ 

  90305 การผลติสตัว ์
  91108 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตร  

  91307 การพัฒนาชมุชนเกษตร 
  91310 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร 

  91311 การจัดการความรูเ้พือ่งานสง่เสรมิการเกษตร 
  91312 การจัดการระบบการเกษตรเชงิบรูณาการ 

  91349 สารสนเทศและสือ่ทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

  91350 การเป็นผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์และจติวทิยาส าหรับเกษตรกร 
  91413 การพัฒนากลุม่ สถาบนั และองคก์รการเกษตร 

  91414 การวจัิยการสง่เสรมิการเกษตร 
  91418 ประสบการณ์วชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 

  94329 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  90406 ดนิ น ้า และปุ๋ ย 

  91464 พชืสวนประดับในการจัดภมูทิัศน ์
  91465 การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 การผลติสตัวเ์ชงินันทนาการและเศรษฐกจิ 
  93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ 

  93343 หลกัโภชนศาสตรแ์ละอาหารสตัว ์

  93353 การจัดการผลผลติพชื 
  93456 การจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

  93457 การจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์
  93458 การจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกจิ 

  93459 การจัดการการผลติไมผ้ลและผักเชงิธรุกจิ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   2 ชุดวชิา  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

 

ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร  
  

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ประเภทวชิาเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง   

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  



  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  
  91108 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตร  

  91307 การพัฒนาชมุชนเกษตร 

  91310 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร 
  91311 การจัดการความรูเ้พือ่งานสง่เสรมิการเกษตร 

  91349 สารสนเทศและสือ่ทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
  91350 การเป็นผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์และจติวทิยาส าหรับเกษตรกร 

  91413 การพัฒนากลุม่ สถาบนั และองคก์รการเกษตร 

  91414 การวจัิยการสง่เสรมิการเกษตร 
  91418 ประสบการณ์วชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 

  94329 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตร 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร  

  
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม  มโีครงสรา้งและรายละเอยีด

ของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15 90  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา  
  90201 การจัดการฟารม์  

  90303 พชืเศรษฐกจิ 
  90305 การผลติสตัว ์

  91108 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตร  

  91307 การพัฒนาชมุชนเกษตร 
  91310 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร 

  91311 การจัดการความรูเ้พือ่งานสง่เสรมิการเกษตร 
  91349 สารสนเทศและสือ่ทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

  91350 การเป็นผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์และจติวทิยาส าหรับเกษตรกร 

  91413 การพัฒนากลุม่ สถาบนั และองคก์รการเกษตร 
  91414 การวจัิยการสง่เสรมิการเกษตร 

  91418 ประสบการณ์วชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 
  94329 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

 


