
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103
10141
10151
10152

10111
10161
10162

10163
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

90201
90206
90208
90305
90307

90406
91324
91325
91326
91357
91363
91427
91428
91458
91463
91467
93335

91307
93352
94329

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   วชิาแกน บังคับ 5 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

รายละเอียดของหลกัสตูร

ทักษะชวีติ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร
   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)
   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 4 ชุดวชิา

ไทยกบัสังคมโลก
   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)
   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

ดิน น้ า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
นิเวศวทิยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
วนศาสตร์เกษตร
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

การจดัการฟาร์ม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช

 : การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

วทิยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

การพัฒนาชมุชนเกษตร
หลักการจดัการการผลิตพืช
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการทรัพยากรป่าไม้
การป่าไมช้มุชน
กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม
ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

การจดัการส่ิงแวดล้อมป่าไม ้*

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

91325

91326

91357

91363

91427

91428

91458

91463

91467

91324

93335

93352

94329

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร
   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม

วทิยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

หลักการจดัการการผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การจดัการส่ิงแวดล้อมป่าไม ้*

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

    บังคับ 9 ชุดวชิา
นิเวศวทิยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

วนศาสตร์เกษตร

 : ส าเร็จการศึกษา ปกศ. ป่าไม ้หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

90305

90307

90406

91325

91326

91357

91363

91427

91428

91458

91463

91467

91324

93335

93352

94329

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นๆ ที่มิใชท่างการเกษตร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การจดัการส่ิงแวดล้อมป่าไม ้*

ไทยศึกษา

การผลิตสัตว์

นิเวศวทิยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

    บังคับ 12 ชุดวชิา

การผลิตพืช

ดิน น้ า และปุ๋ย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม

วทิยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

หลักการจดัการการผลิตพืช

วนศาสตร์เกษตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

91325

91326

91357

91363

91427

91428

91458

91463

91467

91324

93335

93352

94329

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

วทิยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

หลักการจดัการการผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การจดัการส่ิงแวดล้อมป่าไม ้*

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ไทยศึกษา

นิเวศวทิยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

วนศาสตร์เกษตร

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

    บังคับ 9 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์ หรือทางเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือสาขาวชิาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การป่าไมช้มุชน

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

90305

90307

90406

91325

91326

91357

91363

91427

91428

91458

91463

91467

91324

93335

93352

94329

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การผลิตสัตว์

การผลิตพืช

ดิน น้ า และปุ๋ย

นิเวศวทิยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

วนศาสตร์เกษตร

    บังคับ 12 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นๆ ที่มิใชท่างการเกษตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

*   เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

Last updated: 19-March-2018

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม

วทิยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

หลักการจดัการการผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การจดัการส่ิงแวดล้อมป่าไม ้*

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **


