
  

ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาการจดัการการเกษตร    

 (วชิาเอกการจดัการการผลติพชื) 
  

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

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  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   
  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา  

  90201 การจัดการฟารม์  
  90204 พืน้ฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

  90303 พชืเศรษฐกจิ 
  90305 การผลติสตัว ์

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา  

  90406 ดนิ  น ้า  และปุ๋ ย 
  93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื* 

  93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ 
  93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื 

  93337 การปรับปรุงพันธพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

  93352 หลกัการจัดการการผลติพชื 
  93353 การจัดการผลผลติพชื 

  93442 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการผลติพชื 
  93454 สารสนเทศเพือ่การจัดการการผลติพชื 

  93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื** 
  93456 การจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

  93457 การจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรม 

  93458 การจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธรุกจิ 
  93459 การจัดการการผลติไมผ้ลและผักเชงิธรุกจิ 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 
 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ และหา้มนักศกึษาในเรอืนจ าลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาดงักลา่วพรอ้มกบัชดุวชิา 93455  การฝึก
ปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื ในภาคการศกึษาเดยีวกนั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ และหา้มนักศกึษาในเรอืนจ าลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาดงักลา่วพรอ้มกบัชดุวชิา 93256  การฝึก
ปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื ในภาคการศกึษาเดยีวกนั 
 

  
ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาการจดัการการเกษตร   

(วชิาเอกการจดัการการผลติพชื) 
 

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ประเภทวชิาเกษตรกรรม หรอืปรญิญาตรทีางดา้น
การเกษตร  หรอืเทยีบเทา่  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  
  บงัคบั 8 ชดุวชิา  

  90201 การจัดการฟารม์ 

  93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื 
  93337 การปรับปรุงพันธุพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

  93352 หลกัการจัดการการผลติพชื 
  93353 การจัดการผลผลติพชื 

  93442 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการผลติพชื 
  93454 สารสนเทศเพือ่การจัดการการผลติพชื 

  93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  93456 การจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

  93457 การจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรม 
  93458 การจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกจิ 

  93459 การจัดการการผลติไมผ้ลและผักเชงิธรุกจิ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

    
 ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาการจดัการการเกษตร  

 (วชิาเอกการจดัการการผลติพชื) 
 

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวขิาอืน่ๆ ทีม่ใิช่ทาง 
การเกษตร  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15 90  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา  

  บงัคบั 11 ชดุวชิา  
  90201 การจัดการฟารม์ 

  90406 ดนิ น ้า และปุ๋ ย 
  93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื* 

  93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ 

  93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื 
  93337 การปรับปรุงพันธุพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

  93352 หลกัการจัดการการผลติพชื 
  93353 การจัดการผลผลติพชื 

  93442 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการผลติพชื 

  93454 สารสนเทศเพือ่การจัดการการผลติพชื 
  93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื** 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  93456 การจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

  93457 การจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรม 

  93458 การจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกจิ 
  93459 การจัดการการผลติไมผ้ลและผักเชงิธรุกจิ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

 หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ และหา้มนักศกึษาในเรอืนจ าลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาดงักลา่วพรอ้มกบัชดุวชิา 93455  การฝึก
ปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื ในภาคการศกึษาเดยีวกนั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ และหา้มนักศกึษาในเรอืนจ าลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาดงักลา่วพรอ้มกบัชดุวชิา 93256  การฝึก
ปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื ในภาคการศกึษาเดยีวกนั 

 


