
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา ( 108 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10103

10141

10151

10152

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา

90201

90206

90208

90305
90307

93345

93354

93355

93448

93460

93461

93462

93463

93466

93469

91109
91352
91466

93456
93465
94329

94462

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง มากอน

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 4 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

 : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   วิชาแกน บังคับ 5 ชุดวิชา

การจัดการฟารม

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐานเพื่อการเกษตร

การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว

การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

อาหารและการใหอาหารสัตว

การจัดการสุขภาพสัตว

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว *

การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว **

หลักการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการความรู ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

ไทยกับสังคมโลก

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 10 ชุดวิชา

การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว

การผลิตสัตว
การผลิตพืช

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 : การจัดการการผลิตสัตว

การผลิตสัตวเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
การจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ

การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาดังตอไปนี้

*  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

90201

93345

93354

93355

93448

93460

93461

93462

93463

93469

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

อารยธรรมมนุษย

การจัดการฟารม

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาทางการเกษตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว

อาหารและการใหอาหารสัตว

การจัดการสุขภาพสัตว

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว *

การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว **

การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว

การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว

*  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฎิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาควรลงทะเบียนรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก 

    และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิดสัตวเคี้ยวเอื้อง มากอน

 : การจัดการการผลิตสัตว



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

90201

90305

93345

93354

93355

93448

93460

93461

93462

93463

93469

91109

91352

91466

93456

93465

93466

94329

94462

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา ที่มิใชทางการเกษตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

อาหารและการใหอาหารสัตว

การจัดการสุขภาพสัตว

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว

    บังคับ 11 ชุดวิชา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

อารยธรรมมนุษย

   B.Ag. (Agricultural Management)

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว

การจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

การจัดการฟารม

การผลิตสัตว

การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว

*  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฎิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาควรลงทะเบียนรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก 

    และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิดสัตวเคี้ยวเอื้อง มากอน

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว *

การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว **

การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว

การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

หลักการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

การจัดการความรู ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

การผลิตสัตวเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาดังตอไปนี้

ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

 : การจัดการการผลิตสัตว



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

90201

93345

93354

93355

93448

93460

93461

93462

93463

93469

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

อาหารและการใหอาหารสัตว

การจัดการสุขภาพสัตว

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

การจัดการฟารม

การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางการเกษตร

ไทยศึกษา

การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฎิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาควรลงทะเบียนรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก 

    และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิดสัตวเคี้ยวเอื้อง มากอน

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว *

การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว **

การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การจัดการการผลิตสัตว



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

90201

90305

93345

93354

93355

93448

93460

93461

93462

93463

93469

91109

91352

91466

93456

93465

93466

94329

94462

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 18-May-2017

การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว **

การจัดการผลผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว

การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

   B.Ag. (Agricultural Management)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใชทางการเกษตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว

อาหารและการใหอาหารสัตว

การจัดการสุขภาพสัตว

ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว *

 : การจัดการการผลิตสัตว

*  เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก 

    และชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง มากอน

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว

การจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ

การผลิตสัตวเชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ

การจัดการฟารม

การผลิตสัตว

ไทยศึกษา

    บังคับ 11 ชุดวิชา

การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว

หลักการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

การจัดการความรู ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาดังตอไปนี้


	ผลิตสัตว์-2560

