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ความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1.		หลักการและเหตุผล
ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภ�ยใต้ชื่อ “ส�ข�วิช�ส่งเสริม

ก�รเกษตรและสหกรณ์” เนื่องจ�กในขณะนั้นได้จัดก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรส่งเสริมก�รเกษตรและ

สหกรณ์บัณฑิต แขนงวิช�ส่งเสริมก�รเกษตร วิช�เอกส่งเสริมก�รเกษตร และแขนงวิช�สหกรณ์ วิช�เอก 

สหกรณ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัง�นวจิยัเรือ่ง “คว�มคดิเหน็ของประช�ชนตอ่มห�วทิย�ลยัเปดิ 2521” โดยคณะ 

อนกุรรมก�รพจิ�รณ�ศกึษ�และจดัทำ�โครงก�ร ผลก�รวจิยัดงักล�่วชีใ้หเ้หน็ว�่ มผีูส้นใจส�ข�วชิ�ท�งเกษตร 

เป็นจำ�นวนม�กในจำ�นวนส�ข�วิช�ที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งจ�ก 10 ส�ข�วิช� ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2522 ให้มีโครงก�รจัดตั้งส�ข�วิช�เพื่อผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน

ท�งก�รเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประเทศช�ติ

ตอ่ม� ส�ข�วชิ�ฯ ไดพ้ฒัน�/ปรบัปรงุหลกัสตูรเพือ่เปดิสอนระดบัปรญิญ�ตร ีดงัร�ยละเอยีดตอ่ไปนี้

1.1แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร/วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมก�รเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิช�ส่งเสริม

ก�รเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2524) เป็นครั้งแรก

   พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ส่งเสริมก�รเกษตร วิช�เอก

ส่งเสริมก�รเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) 

   พ.ศ. 2553 ได้เปิดสอนหลกัสตูรเกษตรศ�สตรบณัฑิต แขนงวิช�ส่งเสริมก�รเกษตร (หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

   พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนหลกัสตูรเกษตรศ�สตรบณัฑิต แขนงวิช�ส่งเสริมก�รเกษตร (หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

   พ.ศ. 2560 ได้เปิดสอนหลกัสตูรเกษตรศ�สตรบณัฑติ วชิ�เอกส่งเสรมิและพัฒน�ก�รเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ให้คว�มเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันท่ี 22 กันย�ยน พ.ศ. 2560 

   พ.ศ. 2562 ได้เปิดสอนหลกัสตูรประก�ศนียบตัรส่งเสรมิและพัฒน�ก�รเกษตร (หลกัสตูรใหม่ 

พ.ศ. 2561) เป็นครั้งแรก และสภ�มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชพิจ�รณ�อนุมัติแล้วเมื่อวันที่  

30 พฤษภ�คม พ.ศ. 2561  
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1.2แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมก�รเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิช�ส่งเสริม

ก�รเกษตร วิช�เอกส่งเสริมก�รป่�ไม้ (ต่อเน่ือง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2533 เป็นคร้ังแรก 

   พ.ศ. 2538 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร  

วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตพืช (ต่อเน่ือง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 และหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต 

แขนงวิช�ธุรกิจก�รเกษตร วิช�เอกธุรกิจก�รเกษตร (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 เป็นคร้ังแรก 

   พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร  

วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 เป็นครั้งแรก

   พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร  

วิช�เอกก�รจดัก�รก�รผลติพืช (ต่อเนือ่ง) หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2544 และหลกัสตูรเกษตรศ�สตรบณัฑิต 

แขนงวิช�ส่งเสริมก�รเกษตร วิช�เอกส่งเสริมก�รป่�ไม้และส่ิงแวดล้อม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2545

   พ.ศ. 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ธุรกิจก�รเกษตร วิช�เอก

ธุรกิจก�รเกษตร (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 

   พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร  

วิช�เอกก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตพืช วิช�เอกก�รจัดก�ร 

ก�รผลิตสัตว์ และวิช�เอกธุรกิจก�รเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

   พ.ศ. 2555  ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร  

วิช�เอกก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตพืช วิช�เอกก�รจัดก�ร 

ก�รผลิตสัตว์ และวิช�เอกธุรกิจก�รเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

   พ.ศ. 2560 ได้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ให้คว�มเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2560 

   พ.ศ. 2562 ได้เปิดสอนหลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม (หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2561) หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2561) หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และ

หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เป็นครั้งแรก และ

สภ�มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ชพิจ�รณ�อนุมัติแล้วเม่ือวันที่ 26 เมษ�ยน พ.ศ. 2561 

1.3แขนงวิชาสหกรณ์ 

   พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมก�รเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2524) เป็นครั้งแรก 

   พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2551) เป็นครั้งแรก 
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   พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) 

   พ.ศ. 2560 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 (หลักสูตรพหุวิทย�ก�ร) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ให้คว�มเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันท่ี 9 ตุล�คม พ.ศ. 2560 

   ดังนั้น เพ่ือให้ชื่อส�ข�วิช�ครอบคลุมหลักสูตรต่�งๆ ท่ีมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน จึงได้มีก�ร

เปลี่ยนชื่อส�ข�วิช�จ�ก “ส่งเสริมก�รเกษตรและสหกรณ์” เป็น “เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์” ต�มที่ได ้

มีก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้

คว�มส�ม�รถและวิทยฐ�นะให้แก่บุคล�กรท่ีปฏิบัติง�นเก่ียวข้องกับก�รเกษตรท้ังภ�ครัฐและเอกชน 

เกษตรกรตลอดจนประช�ชนท่ัวไปท่ีสนใจ โดยจัดก�รเรียนก�รสอนต�มระบบเปิดที่ยึดหลักก�รศึกษ� 

ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นก�รพัฒน�กำ�ลังคนในด้�นก�รเกษตรและสหกรณ์ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและม ี

ทัศนคติที่ดีต่ออ�ชีพเกษตรและสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีคว�มรักต่อธรรมช�ติ และปร�รถน�จะอนุรักษ์

ทรัพย�กรธรรมช�ติและระบบนิเวศสืบไป

   ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์จึงเป็นส�ข�วิช�ที่จำ�เป็นย่ิงต่อก�รท่ีจะช่วยพัฒน� 

ก�รเกษตรของประเทศไทยให้ส�ม�รถสร้�งผลผลิตท่ีส�ม�รถแข่งขันได้ในตล�ดโลก รวมท้ังก�รพัฒน�

กำ�ลังคนและพัฒน�ประเทศ และยังช่วยปิดช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ท้ังนี้ เมื่อ

เกษตรกรมีคว�มรู้เพ่ิมขึ้นก�รยอมรับคว�มรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�งก�รเกษตรจ�กเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ 

ก็ง่�ยขึ้น นอกจ�กนี้ ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ยังช่วยพัฒน�ประช�ชนทั่วไปให้มีคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจเรื่องก�รเกษตร เพ่ือจะได้มีทัศนคติท่ีดีต่ออ�ชีพเกษตร และให้เกิดคว�มรักในธรรมช�ติและ

ร่วมมืออนุรักษ์ธรรมช�ติและระบบนิเวศให้ดีขึ้นสืบไป

2.	 วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ท�งด้�นส่งเสริมก�รเกษตร สหกรณ์  

ธุรกิจก�รเกษตร ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม  

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศด้วยระบบก�รศึกษ�ท�งไกล

2) เพื่อสนับสนุนง�นวิจัยและจัดก�รองค์คว�มรู้ในก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร สหกรณ์ 

ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับช�ติ จนถึงระดับน�น�ช�ติ

   3)  เพ่ือเผยแพร่คว�มรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถ่ิน ด้�น

เกษตรศ�สตร์ สหกรณ์ ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม 

   4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจก�รด้�นก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

   5) เพ่ือพัฒน�ให้เป็นองค์กรท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมห�วิทย�ลัย
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2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ

   หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1)  เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร ก�รสื่อส�ร ก�รใช้เทคโนโลยี คว�ม

เชี่ยวช�ญ ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิดสร้�งสรรค์ ก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง และก�รประยุกต์เก่ียวกับ

ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรให้กับเกษตรกร บุคล�กรของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน และ 

ประช�ชนท่ัวไป

   2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท�งด้�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

   3)  เพ่ือสร้�งสรรค์ และส่งเสริมองค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตร เพ่ือพัฒน�ชุมชนท้ังในระดับ 

ท้องถ่ิน ภูมิภ�ค ประเทศ และน�น�ช�ติ

   หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (วิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ 

และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจในหลักก�รและกระบวนก�รก�รจัดก�รด้�นก�รเกษตร ธุรกิจ

ก�รเกษตร หรือป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

   2)  มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รก�รผลิตและผลผลิตท�งก�รเกษตร ธุรกิจก�รเกษตร 

ธุรกิจป่�ไม้หรือก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อมอย่�งมีประสิทธิภ�พ

   3)  ส�ม�รถนำ�คว�มรู ้ไปว�งแผนและพัฒน�อ�ชีพก�รเกษตร ธุรกิจก�รเกษตร หรือ 

ก�รป่�ไม้ให้ก้�วหน้�

   4)  มีจรรย�บรรณในอ�ชีพและมีคว�มสำ�นึกในก�รรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

   หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ ์(หลกัสตูรพหวุทิยาการ) มวีตัถปุระสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1)  มีคว�มรู้ในด้�นสหกรณ์ และบริห�รธุรกิจสหกรณ์บนพ้ืนฐ�นของอุดมก�รณ์ หลักก�ร

และวิธีก�รสหกรณ์

   2)  ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ทฤษฎีและประสบก�รณ์ไปประยุกต์ในก�รทำ�ง�น และส�ม�รถ

ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้

   3) มีทักษะในก�รสื่อส�รและใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศได้อย่�งเหม�ะสม

   4) มีคุณธรรม จริยธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม

   หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1)  เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร  

   2)  เพ่ือให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรูม้�ใช้ในง�นด้�นก�รส่งเสรมิและพัฒน�ก�รเกษตร ได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ  
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   3)  เพ่ือให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์และว�งแผนง�นด้�นก�รส่งเสรมิและพฒัน�ก�รเกษตร ได้อย่�ง

เหม�ะสม  

   4)  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

   หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังน้ี

   1)  เพ่ือให้มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

   2)  เพ่ือให้นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รตัดสินใจ ว�งแผน และจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

   หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังน้ี

   1)  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเรื่องสถ�นก�รณ์ก�รตล�ดและก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม 

   2)  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม 

   3)  เพ่ือนำ�คว�มรู ้ในด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร ่อุตส�หกรรมไปปรับใช้ได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พและก�รประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

   4)  เพ่ือให้ส�ม�รถเลือกใช้เทคโนโลยีก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรมให้เหม�ะสม 

กับสภ�พแวดล้อม

   หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังน้ี

   1)  เพ่ือให้มีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจเรื่องสถ�นก�รณ์ก�รตล�ดและผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

ของประเทศไทยและของโลก

   2)  เพ่ือให้มีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหม�ะสม 

กับศักยภ�พและสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

   3)  เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเลือกใช้เทคโนโลยีในก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหม�ะสม

กับสภ�พแวดล้อม

   4)  เพ่ือให้มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับแต่ละประเภทได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ

   หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังน้ี

   1)  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเรื่องสถ�นก�รณ์ก�รตล�ดและก�รผลิตไม้ผล

   2)  เพ่ือนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถไปใช้ในก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลให้เหม�ะสมกับศักยภ�พ

และสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

   3)  เพ่ือให้ส�ม�รถเลือกใช้เทคโนโลยีในก�รผลิตไม้ผลให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม

   4)  เพ่ือให้ส�ม�รถจัดก�รก�รผลิตไม้ผลแต่ละประเภทได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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   หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1)  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเรื่องสถ�นก�รณ์ก�รตล�ดและก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ 

   2)  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

   3)  เพ่ือนำ�คว�มรู้ในด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจไปปรับใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และก�รประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

   4)  เพ่ือให้ส�ม�รถเลือกใช้เทคโนโลยีก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจให้เหม�ะสมกับ 

สภ�พแวดล้อม

3.		คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มห�วทิย�ลัยสโุขทยัธรรม�ธริ�ช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รทีป่รึกษ�ประจำ�ส�ข�วชิ�เกษตรศ�สตร์

และสหกรณ ์เพือ่ทำ�หน�้ทีพ่จิ�รณ�เสนอคว�มเหน็เกีย่วกบัม�ตรฐ�นก�รศกึษ� ก�รพฒัน�หลกัสตูรก�รสอน 

ก�รวัดผลและก�รบริก�รท�งวิช�ก�รในส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้ 

 1) ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ดิเรก  ฤกษ์หร่�ย ประธ�นกรรมก�ร

 2) ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมก�ร

 3) รองศ�สตร�จ�รย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมก�ร

 4) ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทรวิภ�  ธนะโสภณ กรรมก�ร

 5)   ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เสกสม  อ�ตม�งกูร  กรรมก�ร

 6)   อ�จ�รย์ ดร.อภิช�ติ  พงษ์ศรีหดุลชัย  กรรมก�ร

 7)   อ�จ�รย์เชิดชัย  พรหมแก้ว  กรรมก�ร

 8)   อ�จ�รย์นิวัติ  สุธีมีชัยกุล กรรมก�ร

 9)   อ�จ�รย์วิชัย   ศรีขวัญ กรรมก�ร

10)   อ�จ�รย์เอ็นนู  ซื่อสุวรรณ กรรมก�ร

11) ประธ�นกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ เลข�นุก�ร

  (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.มณฑิช�  พุทซ�คำ�)

12) เลข�นุก�รคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จรรย�  สิงห์คำ�)

13) หัวหน้�ง�นเลข�นุก�รกิจประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  (น�งส�วสุกัญญ�  สุขวุฒิ)

4.		คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์

เพ่ือทำ�หน้�ท่ีดำ�เนินง�นด้�นบริห�รและวิช�ก�รของส�ข�วิช�ฯ และปฏิบัติหน้�ท่ีอ่ืนท่ีสภ�มห�วิทย�ลัยหรือ

สภ�วิช�ก�รมอบหม�ย ดังมีร�ยน�มต่อไปน้ี 
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 1) รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.มณฑิช�  พุทซ�คำ� ประธ�นกรรมก�ร

 2) ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์ รองประธ�นกรรมก�ร

 3)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.กฤษณ�  รุ่งโรจน์วณิชย์  กรรมก�ร

 4)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จิตติม�  กันตน�มัลลกุล กรรมก�ร

 5)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ กรรมก�ร

 6)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ภวัต  เจียมจิณณวัตร กรรมก�ร

 7)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัลย์  ศิลปศร กรรมก�ร

 8)  อ�จ�รย์ ดร.พลสร�ญ  สร�ญรมย์ กรรมก�ร

 9)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จรรย�  สิงห์คำ�                                     กรรมก�ร 

                                                                                                             และเลข�นุก�ร 

 10) หัวหน้�ง�นเลข�นุก�รกิจประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  (น�งส�วสุกัญญ�  สุขวุฒิ)

5.		คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เจนณรงค์  เทียนสว่�ง, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์)    

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมก�รเกษตร),

 Ph.D. (Agricultural and Extension Education)

 Mississippi State University

ณรัฐ  รัตนเจริญ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

บำ�เพ็ญ  เขียวหว�น, รองศ�สตร�จ�รย ์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

พลสร�ญ  สร�ญรมย์, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., M.I.B. (International Business),

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

เพชร  ทวีวงษ์, อ�จ�รย์ วท.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ภรณี  ต่�งวิวัฒน์, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (ครุศ�สตร์เกษตร),

 Ph.D. (Agricultural Education)

 Iowa State University

5.2หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตร

จรรย�  สิงห์คำ�, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., ปร.ด. (ก�รผลิตพืชไร่) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

จิตติม�  กันตน�มัลลกุล, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (สัตวศ�สตร์)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
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ดุสิต  เวชกิจ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศ�สตร์), Ph.D. (Forestry)

 University of the Philippines at Los Baños

ชัยวัฒน์  คงสม, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศ�สตร์), Ph.D. (Forestry)

 Mississippi State University

น�ลัน  แป้นปลื้ม, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ วท.บ., ศศ.ม. (ธุรกิจก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ปริช�ติ  ดิษฐกิจ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (พืชสวน) 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ปิติ  กันตังกุล, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์เกษตร), 

 M.S. (Resource Economics), Ph.D. (Resource 

 Management and Environmental Science) 

 The Australian National University

ลัดด�  พิศ�ลบุตร, รองศ�สตร�จ�รย์ ศส.บ., M.Sc. (Agricultural Economics)

 Oklahoma State University

วรินธร  มณีรัตน์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 ปร.ด. (สัตวศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ศิริลักษณ์  วงส์พิเชษฐ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 Ph.D. (Animal Physiology)

 Mississippi State University

สุธิด�  มณีอเนกคุณ, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วนศ�สตร์)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

อัจฉร�  จิตตลด�กร, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (พืชไร่น�)  

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

5.3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์(หลักสูตรพหุวิทยาการ)

จิระภรณ์  ตันติชัยรัตนกูล, รองศ�สตร�จ�รย์ พณ.บ., พศ.ม. (ก�รตล�ด) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์, รองศ�สตร�จ�รย์ บช.บ., บช.ม. (ก�รบัญชี) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วรชัย  สิงหฤกษ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วิล�วัลย์  ศิลปศร, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์)

 มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

ศิริลักษณ์  น�มวงศ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์), 

 ปร.ด. (เศรษฐศ�สตร์ประยุกต์) มห�วิทย�ลัยแม่โจ้้
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5.4หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมก�รเกษตร),

 Ph.D. (Agricultural and Extension Education)

 Mississipipi Stste University

น�รีรัตน์  สีระส�ร, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (สง่เสรมิก�รเกษตร), Ph.D. (Agricuitural 

 Resources and Environmental Economics)

 Chinese Academy of Agricuitural Sciences

บำ�เพ็ญ  เขียวหว�น, รองศ�สตร�จ�รย์* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

พลสร�ญ  สร�ญรมย์, อ�จ�รย์ ดร.* วท.บ., M.I.B. (International Business),

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

สุนันท์  สีสังข์, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and Extension

 Education) Mississippi State University

5.5หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ การผลิตพืชไร่

อุตสาหกรรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจและการผลิตผักเชิงธุรกิจ

กฤษณ�  รุ่งโรจน์วณิชย์, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., M.Agr.St (Entomology),

 Ph.D. (Entomology) Queensland University

จรรย�  สิงห์คำ�, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., ปร.ด. (ก�รผลิตพืชไร่) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ธำ�รงเจต  พัฒมุข, อ�จ�รย์ ดร.* วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)   

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

บุณฑริก�  นันท�, อ�จ�รย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร)์, Ph.D. (Plant Breeding

 and Cytogenetic) Chiba University

ปริช�ติ  ดิษฐกิจ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (พืชสวน)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วรรธนัย  อ้นสำ�ร�ญ, อ�จ�รย์ ดร.* วท.บ., วท.ม., วท.ด. (ปฐพีวิทย�)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

สัจจ�  บรรจงศิริ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), 

 วท.ด. (เทคโนโลยีก�รผลิตพืช)

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

หมายเหตุ  * เป็นอ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร
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6.		คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤษณ�  รุ่งโรจน์วณิชย์, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., M.Agr.St (Entomology),

 Ph.D. (Entomology) Queensland University

จรรย�  สิงห์คำ�, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  ดร. วท.บ., ปร.ด. (ก�รผลิตพืชไร่) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

จิตติม�  กันตน�มัลลกุล, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (สัตวศ�สตร์)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

เจนณรงค์  เทียนสว่�ง, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมก�รเกษตร), 

 Ph.D. (Agricultural and Extension Education)

 Mississippi State University

ชัยวัฒน์  คงสม, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศ�สตร์), Ph.D. (Forestry)

 Mississippi State University

ณรัฐ  รัตนเจริญ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ดุสิต  เวชกิจ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (วนศ�สตร์), Ph.D. (Forestry)

 University of the Philippines at Los Baños

ธำ�รงเจต  พัฒมุข, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม),  วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)

  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

น�รีรัตน์  สีระส�ร, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สง่เสรมิก�รเกษตร), Ph.D. (Agricultural 

 Resources and Environmental Economics)

 Chinese Academy of Agricultural Sciences

น�ลัน  แป้นปลื้ม, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  วท.บ., ศศ.ม. (ธุรกิจก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

บำ�เพ็ญ  เขียวหว�น, รองศ�สตร�จ�รย ์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

บุณฑริก�  นันท�, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร)์, Ph.D. (Plant Breeding 

 and Cytogenetic) Chiba University 

ปริช�ติ  ดิษฐกิจ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), วท.ด. (พืชสวน) 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

พลสร�ญ  สร�ญรมย์, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., M.I.B. (International Business),

 ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)  

 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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เพชร  ทวีวงษ์, อ�จ�รย์ วท.บ., กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ภวัต  เจียมจิณณวัตร, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., บธ.ม. (บริห�รธุรกิจ),

 Ph.D. (Agribusiness) Massey University

มณฑิช�  พุทซ�คำ�, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University

วรชัย  สิงหฤกษ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วรรธนัย  อ้นสำ�ร�ญ, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม., วท.ด. (ปฐพีวิทย�)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วรินธร  มณีรัตน์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 ปร.ด. (สัตวศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

วิล�วัลย์  ศิลปศร, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์)

 มห�วิทย�ลัยแม่โจ้

ศิริลักษณ์  น�มวงศ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์), 

 ปร.ด. (เศรษฐศ�สตร์ประยุกต์) มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

ส่งเสริม  หอมกลิ่น, รองศ�สตร�จ�รย์ ศ.บ., บธ.ม. (บริห�รก�รเงิน)

 มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัจจ�  บรรจงศิริ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), 

 วท.ด. (เทคโนโลยีก�รผลิตพืช)

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์), Ph.D. (Agricultural

 Education) Oklahoma State University

สุธิด�  มณีอเนกคุณ, อ�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วนศ�สตร์)    

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

อนุช�  ภูริพันธุ์ภิญโญ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์เกษตร),

 Ph.D. (Economics) Oklahoma State University

อิงอร  ไชยเยศ, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพื่อก�รพัฒน�

 ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม) มห�วิทย�ลัยมหิดล



หลักสูตรการศึกษา12

7.	 คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
จินด�  ขลิบทอง, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 Ph.D. (Extension Education)

 University of the Philippines at Los Baños

เบญจม�ศ  อยู่ประเสริฐ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศ�สตร์),

 Ph.D. (Community Development)

 University of the Philippines at Los Baños 

ลัดด�  พิศ�ลบุตร, รองศ�สตร�จ�รย์ ศส.บ., M.Sc. (Agricultural Economics)

 Oklahoma State University

สุนันท์  สีสังข์, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and Extension

 Education) Mississippi State University

อัจฉร�  โพธิ์ดี, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (เศรษฐศ�สตร์เกษตร),

 Ph.D. (Agricultural Economics)

 Mississippi State University

นอกจ�กนี ้มห�วทิย�ลยัไดเ้ชญิคณ�จ�รยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิ�กสถ�บนัก�รศกึษ�และหนว่ยง�น 

อื่นอีกเป็นจำ�นวนม�กม�เป็นกรรมก�รกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกส�รก�รสอน  

ซึ่งร�ยน�มของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่�นี้มีปร�กฏในเอกส�รก�รสอนที่ท่�นได้ผลิต/ปรับปรุง

8.		หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอน2ระดับคือ

8.1ระดับปริญญาตรี3หลักสูตร

   u หลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต วิช�เอกส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

   u หลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร ประกอบด้วย 4 วิช�เอก คือ

      ❏ วิช�เอกก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม 

      ❏ วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

      ❏ วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ 

      ❏ วิช�เอกธุรกิจก�รเกษตร

   u หลักสูตรบริห�รธุรกิจบัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ (หลักสูตรพหุวิทย�ก�ร)

หมายเหตุ* ขอ้มลูอ�จมกี�รเปลีย่นแปลง โปรดตดิต�มก�รเปดิสอนหลกัสตูรจ�กเอกส�รประช�สมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมห�วทิย�ลยั
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8.2ระดับประกาศนียบัตร6หลักสูตร

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

   u หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

9.		การรับรองหลักสูตร
สำ�นักง�น ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�หลักสูตรเกษตรศ�สตรบัณฑิต แขนงวิช�

ส่งเสริมก�รเกษตร แขนงวิช�ก�รจัดก�รก�รเกษตร (วิช�เอกก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม 

วชิ�เอกก�รจดัก�รก�รผลติพชื วชิ�เอกก�รจดัก�รก�รผลติสตัว ์และวชิ�เอกธรุกจิก�รเกษตร) และหลกัสตูร 

บริห�รธุรกิจบัณฑิต แขนงวิช�สหกรณ์ แล้ว โดยอ�จบรรจุเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญใน

ตำ�แหนง่ที ่ก.พ. กำ�หนดว�่คณุวฒุดิงักล�่วเปน็คณุสมบตัเิฉพ�ะสำ�หรบัตำ�แหนง่ไดใ้นอตัร�เงนิเดอืนต�่งๆ

10.		คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา 
10.1  นักศึกษ�ทุกคนควรเลือกศึกษ�ชุดวิช�ต�มแนวท�งก�รจัดโปรแกรมก�รศึกษ�ที่ระบุต�ม

หลักสูตรหรือวิช�เอกของตนในแต่ละภ�คก�รศึกษ� โดยอ�จศึกษ�ทุกชุดวิช�ที่กำ�หนดหรือจะเลือกศึกษ�

เพยีงบ�งชดุวชิ�กไ็ด ้ทัง้นี ้ควรเลอืกศกึษ�ชดุวชิ�ในหมวดวชิ�ศกึษ�ทัว่ไป หมวดวชิ�เฉพ�ะ (ชดุวชิ�บงัคบั) 

ก่อน แล้วจึงศึกษ�หมวดวิช�เฉพ�ะ (ชุดวิช�เลือก) และหมวดวิช�เลือกเสรีในภ�ยหลัง

10.2  นักศึกษ�ส�ม�รถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภ�คก�รศึกษ�ปกติได้อย่�งน้อย 1 ชุดวิช� 

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิช� ส่วนภ�คก�รศึกษ�พิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิช�

10.3  ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ชุดวิช�

ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร และชุดวิช�

ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์ เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�

สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

10.4  ชุดวิช� 93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช เปิดให้นักศึกษ�วิช�เอกก�รจัดก�ร 

ก�รผลติพชืลงทะเบยีนเรยีนเท�่นัน้ ซึง่มห�วทิย�ลยัจะแจง้กำ�หนดวนั - เวล� ใหน้กัศกึษ�ทีล่งทะเบยีนเรยีน 

ทร�บกำ�หนดก�รฝึกปฏิบัติต่อไป

10.5  สำ�หรับนักศึกษ�วิช�เอกอื่นหรือส�ข�วิช�อื่นที่สนใจชุดวิช� 93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริม

ทักษะก�รผลิตพืช ส�ม�รถลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิช�เลือกเสรีได้
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10.6 สำ�หรับนักศึกษ�วิช�เอกก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิช� 93462  

ก�รจดัก�รก�รผลติสกุรและสตัวป์กี และชดุวชิ� 93463 ก�รจดัก�รก�รผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง กอ่นลงทะเบยีน

เรียนชุดวิช� 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ซึ่งเป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

10.7  ชุดวิช� 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ เปิดให้นักศึกษ�วิช�เอกก�รจัดก�ร 

ก�รผลติสตัวล์งทะเบยีนเรยีนเท�่นัน้ ซึง่มห�วทิย�ลยัจะแจง้กำ�หนดวนั - เวล� ใหน้กัศกึษ�ทีล่งทะเบยีนเรยีน 

ทร�บกำ�หนดก�รฝึกปฏิบัติต่อไป

10.8  ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เปิดให้นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ซึ่งมห�วิทย�ลัยจะจัดส่งกิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ

ให้นักศึกษ�ดำ�เนินก�รฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วส่งผลก�รฝึกปฏิบัติม�ยังมห�วิทย�ลัย ต�มวัน - เวล� 

ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

10.9  สำ�หรับชุดวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรีนั้น นักศึกษ�ส�ม�รถเลือกศึกษ�จ�กชุดวิช�ใดๆ  

ก็ได้ของทุกส�ข�วิช�ที่มห�วิทย�ลัยเปิดสอนอยู่หรือแม้กระทั่งชุดวิช�ในส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และ

สหกรณ์เอง เช่น ชุดวิช�ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร ชุดวิช�หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ชุดวิช� 

ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร และชุดวิช�อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับง�นที่ทำ�อยู่และกำ�ลังจะกระทำ� 

ในอน�คต ยกเว้นชุดวิช�ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ก�รลงทะเบียนเรียนชุดวิช�เลือกเสรีในภ�คผนวก

10.10ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสตูรฉบบันีเ้ปน็คูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสตูรกรณทีี่

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะนำาไว้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียง

ชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

10.11 ห�กนักศึกษ�มีปัญห�เกี่ยวกับเนื้อห�ในเอกส�รก�รสอนและสื่อก�รสอนต่�งๆ วิธีก�ร

ศึกษ�ชุดวิช� ส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ�ที่ส�ข�วิช�ฯ ได้ โดยเขียนจดหม�ย โทรศัพท์ โทรส�ร หรือ e-Mail ต�ม

ที่อยู่นี้

ประธ�นกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบ�งพูด

อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2504 8046 - 9

โทรส�ร 0 2503 3578 หรือ  e-Mail: agoffice@stou.ac.th
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10.12 ห�กนักศึกษ�มีปัญห�เกี่ยวกับก�รลงทะเบียนเรียน ก�รเทียบง�นร�ยวิช� ก�รโอน/ 

ก�รเทียบแทนชุดวิช� ก�รเพิ่ม/ถอนชุดวิช� ก�รย้�ยสังกัดส�ข�วิช� แขนงวิช�และวิช�เอก ก�รเปลี่ยน

คำ�นำ�หน�้ชือ่ - ชือ่สกลุ ก�รเปลีย่นทีอ่ยู ่ก�รขอตอ่อ�ยสุถ�นภ�พนกัศกึษ� ก�รล�พกัก�รศกึษ� ก�รล�ออก 

จ�กก�รเปน็นกัศกึษ� ก�รขอรบัใบประเมนิผลก�รศกึษ� ก�รขอรบัใบรบัรองสถ�นภ�พนกัศกึษ� ก�รขอรบั

ใบร�ยง�นผลก�รศึกษ� รวมทั้งก�รร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมก�รศึกษ�ในเรื่องก�รสมัครเป็น

นักศึกษ� ก�รลงทะเบียนเรียนและก�รสอบ ส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ�ที่สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ โดยเขียน

ใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหม�ย โทรศัพท์ โทรส�ร หรือ e-Mail ต�มที่อยู่นี้

สำ�นักทะเบียนและวัดผล

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบ�งพูด

อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6

   โทรส�ร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรือ

 ศูนย์ส�รสนเทศ โทรศัพท์ 0 2504 7788 หรือ

 ศนูยว์ทิยพฒัน� มสธ. ทัง้ 10 แหง่ ทัว่ประเทศ (ศกึษ�จ�กเวบ็ไซต ์http:// www.stou.ac.th)

หมายเหตุ แบบฟอรม์ใบคำ�รอ้งเกีย่วกบัเรือ่งต�่งๆ ข�้งตน้ นกัศกึษ�ส�ม�รถสำ�เน�แบบฟอรม์ดงักล�่วไดจ้�กคูม่อืนกัศกึษ�

หรือ download ได้จ�กเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in 

Agricultural Extension and Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศ�สตรบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

อักษรย่อ กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Agriculture 

 (Agricultural Extension and Development)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.Ag. (Agricultural Extension and Development)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รรับรอง หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่� ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือ

ประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง 

(ปวส.) หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นที่

เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หรืออนุปริญญ� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� ที่มิใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือประเภทวิช�อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ให้ศึกษ�ชุดวิช�เพิ่มเติมในหมวดวิช�เฉพ�ะ 3 ชุดวิช� คือ

 1) ชุดวิช� 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

 2) ชุดวิช� 90305 ก�รผลิตสัตว์

 3) ชุดวิช� 90307 ก�รผลิตพืช
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 	สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือ

ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5   30 

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 17   102 

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 2   12  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24		 	144 

(2)   รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103 ทักษะชีวิต

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

  10152  ไทยกับสังคมโลก

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

  10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  บังคับ	15	ชุดวิชา 

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90206 เทคโนโลยีเพ่ือก�รจัดก�รทรัพย�กรเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

หมายเหตุ *  โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

	 	 และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

  91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

  91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ

  93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

  93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก
 

2.		 สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 24 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 21

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กส
่งเส

ริม
แล

ะพ
ัฒน

าก
าร

เก
ษต

ร

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ	3	ชุดวิชา

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

  10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ 10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  บังคับ	9	ชุดวิชา

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

  91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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3.		 สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 4 24 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 108

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา (24หน่วยกิต)

 	 บังคับ	3	ชุดวิชา

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

  10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

 	 บังคับ	12	ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

  91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

4.		 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภท 

วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา (18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

5.		 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา (18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

6.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12	 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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7.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15	 90

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

  91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 	สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือ

ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

90305 ก�รผลิตสัตว์

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร  

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร 

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ 

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม 

 และพัฒน�ก�รเกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 10152 ไทยกับสังคมโลก

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

3 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

90305 ก�รผลิตสัตว์

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�

 ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน�

 ที่ยั่งยืน

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

ปลาย 91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�

 ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน�

 ที่ยั่งยืน

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

4 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

4 ต้น 10152 ไทยกับสังคมโลก

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ปลาย 91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 2 ชุดวิช�

5 ต้น 5 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ 

 พัฒน�ก�รเกษตร

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
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2.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร     

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

2 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                   

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม                                                

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                             

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร                                                      

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

3 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม                                                   

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร    

ปลาย ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร                                                      

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์
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3.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�                         

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                             

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�                         

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                             

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม                                                   

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ 

 พัฒน�ก�รเกษตร                                             

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

3 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

4 ต้น 4 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                             

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร
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4.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือประเภท 

วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร      

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร     

2 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

3 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                           

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร  
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร    

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร     

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

90305 ก�รผลิตสัตว์

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ 

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�                         

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

4 ต้น 4 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                             

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

6.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

1 ต้น

ปลาย 91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�                         

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร   
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร  

2 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

3 ต้น 3 ต้น 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร                                           

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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7.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�                         

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�ร

 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร                    

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 เพื่อก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

2 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร  

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�                         

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

ปลาย 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�





รายละเอียดหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
ประกอบด้วย	4	วิชาเอก	คือ

❏	 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

❏	 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

❏	 วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์	

❏	 วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

(วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศ�สตรบัณฑิต (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

อักษรย่อ กษ.บ. (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� หรือ

3)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ก�รป่�ไม้ หรือ

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือ 

ส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งวนศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ เกษตรกรรม หรือ 

ส�ข�วิช�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

7) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นที่มิใช่

ประเภทวิช�เกษตรกรรม หรือ

8) สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ท�งก�รเกษตร หรือ

9) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ท�งก�รเกษตร
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.		สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ  18 108

 ค. หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 24	 144

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103  ทักษะชีวิต

  10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151  ไทยศึกษ�

  10152  ไทยกับสังคมโลก

	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

  10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90206  เทคโนโลยีเพ่ือก�รจดัก�รทรพัย�กรเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ตแิละส่ิงแวดล้อม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305  ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *  โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา

  บังคับ	12	ชุดวิชา

  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

  91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

  91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ

  91326 วนศ�สตร์เกษตร

  91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

  91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

  91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน

  91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

  91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม**

  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปกศ.	ป่าไม้	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญา

หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์	เกษตรศาสตร์	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 **   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)
  10121 อ�รยธรรมมนุษย์
  10131 สังคมมนุษย์
  10151 ไทยศึกษ�
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)
	 	 บังคับ	9	ชุดวิชา
  91325  นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ
  91326  วนศ�สตร์เกษตร
  91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม
  91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้
  91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน 
  91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม
  91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*
  91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม
  91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม**
  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี	้
  91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช
  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช
  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร
 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)
  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

3.	 	สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค. หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 **   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  บังคับ	12	ชุดวิชา

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

  91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ

  91326 วนศ�สตร์เกษตร

  91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

  91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

  91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน

  91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

  91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม**

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 **   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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4.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์	หรือเกษตรศาสตร์	หรือเทียบเท่า	หรือสาขาวิชาอื่นๆ 	

ที่เกี่ยวข้อง

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12	 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	9	ชุดวิชา

  91325  นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ

  91326  วนศ�สตร์เกษตร

  91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

  91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

  91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน 

  91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

  91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

  91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม**

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 **   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น



หลักสูตรการศึกษา48

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กก
ารจ

ัดก
ารท

รัพ
ยา

กร
ป่า

ไม
้แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม

5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 
 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78
 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15	 90
(2)  รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)
  10151  ไทยศึกษ�
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)
  บังคับ	12	ชุดวิชา
  90305 ก�รผลิตสัตว์
  90307 ก�รผลิตพืช
  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย
  91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ
  91326 วนศ�สตร์เกษตร
  91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม
  91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้
  91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน
  91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม
  91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*
  91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม
  91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม**
  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
  91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช
  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช
  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร
 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)
  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 **   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103  ทักษะชีวิต

10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151  ไทยศึกษ�

1 ต้น

ปลาย 10152  ไทยกับสังคมโลก

91326 วนศ�สตร์เกษตร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ 

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

2 ต้น 90305  ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

2 ต้น 10103  ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษ� 

90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

91357  พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91458  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

ปลาย 10152  ไทยกับสังคมโลก

91326  วนศ�สตร์เกษตร

91357  พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

3 ต้น 91427  ก�รป่�ไม้ชุมชน

91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร  

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม 

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

3 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน 

91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร  

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

91325  นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

  ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91363  ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

91325  นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

  ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91458  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

4 ต้น 91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

91307  ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

4 ต้น 90305  ก�รผลิตสัตว์

91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม              

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5 ต้น 5 ต้น 91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปกศ.	ป่าไม้	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญา

หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์	เกษตรศาสตร์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

1 ต้น

ปลาย 91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร 

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

2 ต้น 91427  ก�รป่�ไม้ชุมชน

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

-----   ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

2 ต้น 91427  ก�รป่�ไม้ชุมชน

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

-----   ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 91326 วนศ�สตร์เกษตร

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้ *

-----  ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

91326 วนศ�สตร์เกษตร

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

3 ต้น 91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91467  ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

ปลาย ปลาย 91458  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้  

 และสิ่งแวดล้อม

3.	 	สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90305  ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

1 ต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

2 ต้น 91427  ก�รป่�ไม้ชุมชน

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 90305  ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91326 วนศ�สตร์เกษตร

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

91326 วนศ�สตร์เกษตร

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

3 ต้น 10151  ไทยศึกษ�

91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร  

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร  

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91463 ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร



หลักสูตรการศึกษา54

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กก
ารจ

ัดก
ารท

รัพ
ยา

กร
ป่า

ไม
้แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม

ปี

ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 91458  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

91467  ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 4 ต้น 91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน

91467  ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้  

 และสิ่งแวดล้อม

4.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์	หรือทางเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า	หรือสาขาวิชา

อื่นๆ 	ที่เกี่ยวข้อง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 91326 วนศ�สตร์เกษตร

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

ปลาย 91326 วนศ�สตร์เกษตร

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 91427  ก�รป่�ไม้ชุมชน

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

ปลาย 91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

3 ต้น 3 ต้น 91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

2 ต้น 91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

ปลาย 91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91326 วนศ�สตร์เกษตร

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

ปลาย 91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

91326 วนศ�สตร์เกษตร

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 91428  กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91463  ระบบส�รสนเทศและ

 ก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และ

 สิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91324  หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

ปลาย ปลาย 91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 4 ต้น 91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

(วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศ�สตรบัณฑิต (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

อักษรย่อ กษ.บ. (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

รับรอง หรือ

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่มิใช่ประเภทวิช�

เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ท�ง 

ก�รเกษตร
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
 

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 30 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 18 108

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 144

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103  ทักษะชีวิต

   10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151  ไทยศึกษ�

  10152  ไทยกับสังคมโลก

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

  10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

   วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90206 เทคโนโลยเีพือ่ก�รจดัก�รทรพัย�กรเกษตร ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *  โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา 

  บังคับ	10	ชุดวิชา

  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

  93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช*

  93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช

  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช**

  93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช*

  และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ
  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ทางการเกษตร	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84 

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และห้ามนักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียนชุดวิช�ดังกล่�วพร้อมกัน  

ในภ�คก�รศึกษ�เดียวกัน

 **  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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(2)  รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา (18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  บังคับ	8	ชุดวิชา

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  93337  ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช

  93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93353  ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93442  ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช*

  93454  ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93455  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช**

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  93456  ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 **  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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3.	 	สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102 

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา (18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  บังคับ	11	ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

  93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช*

  93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

  93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

  93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช

  93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช**

  93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช*

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และห้ามนักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียนชุดวิช�ดังกล่�วพร้อมกัน  

ในภ�คก�รศึกษ�เดียวกัน

 **  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

4.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค. หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

 	 บังคับ	8	ชุดวิชา

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช  

  93337  ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช  

  93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93353  ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93442  ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช*

  93454  ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93455  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช**

หมายเหตุ *   เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 **  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  93456  ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค. หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

   93256  ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช*

  93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น  

  93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช  

  93337  ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช  

  93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

  93353  ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

  93442  ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช** 

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และห้ามนักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียนชุดวิช�ดังกล่�วพร้อมกับ 

ชุดวิช� 93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ในภ�คก�รศึกษ�เดียวกัน

 **  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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  93454  ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช 

  93455  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช*

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  93456  ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

  93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

  93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

  93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และห้ามนักศึกษาในเรือนจำาลงทะเบียนเรียนชุดวิช�ดังกล่�วพร้อมกับ 

  ชุดวิช� 93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช ในภ�คก�รศึกษ�เดียวกัน



หลักสูตรการศึกษา66

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กก
าร

จัด
กา

รก
าร

ผล
ิตพ

ืช

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
 

1.		 	สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

90307 ก�รผลิตพืช

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3
 

ต้น 10151 ไทยศึกษ�

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร  

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

4 ต้น 93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

4 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

5 ต้น 5 ต้น 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร
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2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ทางการเกษตร	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น



10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

1 ต้น

 

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

2 ต้น 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

2 ต้น 93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ปลาย 93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

ปลาย ปลาย 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3.	 	สำาเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

1

 

ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151  ไทยศึกษ�

90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

2 ต้น 10151  ไทยศึกษ�

90406  ดิน นำ้� และปุ๋ย

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

2 ต้น 93256  ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

90406 ดิน นำ้� ปุ๋ย

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

ปลาย 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 4 ต้น 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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4.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151  ไทยศึกษ�

93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

1

 

ต้น

ปลาย 90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93337  ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

93353  ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

ปลาย 90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93337  ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

93353  ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

2 ต้น 93454  ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

-----	 ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

-----	 ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

  อุตส�หกรรม

93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

2

 

ต้น 93335  วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

93352  หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

-----	 ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

  อุตส�หกรรม

93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ปลาย 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93455  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

-----	 ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456  ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

93455  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

-----	 ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456  ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 93442  ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93454  ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

2 ต้น 90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย

93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ก�รผลิตพืช*

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

ปลาย 93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช*

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผล

 เชิงธุรกิจ

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผัก

 เชิงธุรกิจ

3 ต้น 93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

3

 

ต้น 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่

 อุตส�หกรรม

93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ปลาย

  

ปลาย 93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและ

 ก�รขย�ยพันธุ์พืช

93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

(วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศ�สตรบัณฑิต (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

อักษรย่อ กษ.บ. (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

รับรอง หรือ

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ประเภทวิช�เกษตรกรรม 

หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ท�งก�รเกษตร หรือ

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีท�งก�รเกษตร หรือเทียบเท่� หรือ

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่�ที่มิใช่ประเภทวิช�

เกษตรกรรม หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ท�ง 

ก�รเกษตร
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 30

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 18 108

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 144

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103  ทักษะชีวิต

  10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151  ไทยศึกษ�

  10152  ไทยกับสังคมโลก

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

  10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90206 เทคโนโลยเีพือ่ก�รจดัก�รทรพัย�กรเกษตร ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา

  บังคับ	10	ชุดวิชา

  93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์

  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

  93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

  93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์*

  93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์**

  93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

  93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

  93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ 

  และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ

  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

  93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น  

 ** เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษ�ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิช� 93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและ

  สัตว์ปีก และชุดวิช� 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก่อน
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2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ทางการเกษตร

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์

  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

  93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

  93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์*

  93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์**

  93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

  93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
 ** เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษ�ควรลงทะเบียนเรยีนชุดวิช� 93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและ
  สัตว์ปีก และชุดวิช� 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก่อน



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 79

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กก
าร

จัด
กา

รก
าร

ผล
ิตส

ัตว
์

3.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาที่มิใช่

ทางการเกษตร

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์

  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

  93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

  93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์*

  93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์**

  93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

  93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ 

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ

  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 ** เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษ�ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิช� 93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและ

  สัตว์ปีก และชุดวิช� 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก่อน 
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  93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

  93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

4.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์

  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

  93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

  93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์*

   93460  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์**

    93461  ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์  

    93462  ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก

    93463  ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

    93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 ** เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษ�ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิช� 93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและ

  สัตว์ปีก และชุดวิช� 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก่อน 
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5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

(1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต
 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6
 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78
 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)
  10151 ไทยศึกษ�
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)
  บังคับ	11	ชุดวิชา
  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม
  90305 ก�รผลิตสัตว์
  93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์
  93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์
  93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์
  93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์*
  93460  ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์** 

    93461  ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์ 
    93462  ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก
    93463  ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
    93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์
  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
  91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร
  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร
  91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ
  93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์
  93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�
  93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์
  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 ** เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่นักศึกษ�ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิช� 93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและ

  สัตว์ปีก และชุดวิช� 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาก่อน
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90305 ก�รผลิตสัตว์

1 ต้น

ปลาย 90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร 

 ทรัพย�กรเกษตร 

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร 

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

2 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

90305 ก�รผลิตสัตว์

90307 ก�รผลิตพืช

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� 

 และนวัตกรรมเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� 

 และนวัตกรรมเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

ปลาย 93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

ปลาย 90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

4 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

5 ต้น 5 ต้น 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร
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2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

1 ต้น

ปลาย 93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ปลาย 93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

2 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

3 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

3 ต้น 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย ปลาย 10131 สังคมมุษย์

93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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3.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม	หรืออนุปริญญาที่มิใช่

ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

90305 ก�รผลิตสัตว์

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

2 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร

 และเศรษฐกิจ

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

ปลาย 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

4 ต้น 4 ต้น 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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4.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

1 ต้น

ปลาย 93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

2 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 3 ต้น 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

90305 ก�รผลิตสัตว์

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์

2 ต้น 93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

 และสัตว์ปีก

ปลาย 93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 2 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และ

 ก�รสืบพันธุ์สัตว์

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 สัตว์เคี้ยวเอื้อง

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์*

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและ

 ก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

ปลาย ปลาย 93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืช

 และพืชอ�ห�รสัตว์

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตสัตว์

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

(วิชาเอกธุรกิจการเกษตร)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เกษตรศ�สตรบัณฑิต (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

อักษรย่อ กษ.บ. (ก�รจัดก�รก�รเกษตร)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ประโยคมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

รับรอง หรือ

2)  สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ประเภท

วิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท�่ท�งก�รเกษตร หรอืบรหิ�รธรุกจิ /หรอืพ�ณชิยศ�สตร ์

ทุกส�ข�วิช� หรือ

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ� หรือเทียบเท่�ในส�ข�

วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ประเภทวิช�เกษตรกรรม บัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ใน

ส�ข�วิช�อื่นๆ ที่มิใช่ท�งก�รเกษตร หรือบริห�รธุรกิจ/พ�ณิชยศ�สตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 30 

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 18 108

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 144

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103  ทักษะชีวิต

  10141  วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151  ไทยศึกษ�

  10152  ไทยกับสังคมโลก

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

  10161  ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

  10163  ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90206 เทคโนโลยเีพือ่ก�รจดัก�รทรพัย�กรเกษตร ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม

  90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  วิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

	 	 บังคับ	12	ชุดวิชา

  30201  คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�ร

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 93

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

วิช
าเอ

กธ
ุรก

ิจก
าร

เก
ษต

ร

  30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร

  60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

  94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร

  94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

  91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

  94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

2.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร  

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร

  94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

3.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี	การเงินและการธนาคาร

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

   10151  ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

4.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร	บัญชี	 การเงินและ

การธนาคาร	

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร 

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

หมายเหตุ * เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร

  94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

  94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  30206  กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร

  90201  ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  94329  คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

   94360  ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

   94431  ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432  ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433  ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462  ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร

  94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี  ในภ�คผนวก

6.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา		

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษ�

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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7.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/

พาณิชยศาสตร์

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข.  หมวดวิช�เฉพ�ะ 13 78

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร 

  90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

  90305 ก�รผลิตสัตว์

  90307 ก�รผลิตพืช

  94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร

  94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

  94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร

  94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร

  94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร*

  94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

  94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร

  94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

  94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี  ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษ�

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

 ธุรกิจก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

30201 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ก�รบริห�ร

90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

30201 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ก�รบริห�ร

90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 และสิ่งแวดล้อม 

2 ต้น 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

90307 ก�รผลิตพืช

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

10151 ไทยศึกษ�

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

 พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

3 ต้น 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

90307 ก�รผลิตพืช

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

4 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร 

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้� 

 เกษตร

----- ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�

 และนวัตกรรมเกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์ 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5 ต้น 5 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

2.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

2 ต้น 94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

3.	 สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบัญชี	การเงินและการธนาคาร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

3 ต้น 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

ปลาย ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่าที่มิใช่ทางการเกษตร	บัญชี	 การเงินและ

การธนาคาร	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

3 ต้น 10131 สังคมนุษย์

90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 4 ต้น 94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร
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5.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

1 ต้น

ปลาย 90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

2 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร 

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

3 ต้น 3 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร
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6.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

 ----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

ปลาย ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร
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7.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ 	ที่มิใช่ทางการเกษตร	บริหารธุรกิจ/

พาณิชยศาสตร์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

2 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร 

 และสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

 และสหกรณ์

ปลาย 94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

 และทรัพย�กรมนุษย์

 ในธุรกิจก�รเกษตร

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจ

 ก�รเกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษี

 อ�กร 

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ

 ก�รเกษตร

3 ต้น 90305 ก�รผลิตสัตว์

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ด

 สินค้�เกษตร

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�ง

 ธุรกิจก�รเกษตร

ปลาย ปลาย 94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจ 

 ก�รเกษตร

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และ

 โซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร 

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�



รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559

(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์
Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริห�รธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)

อักษรย่อ บธ.บ. (สหกรณ์)

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ B.B.A. (Co-operatives)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่�ทุกส�ข�วิช� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� ในส�ข�

วิช�พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�ที่เกี่ยวข้องกับบริห�รธุรกิจ 

หรือ

4) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ที่มิใช่

ส�ข�วิช�พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี เศรษฐศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

บริห�รธุรกิจ หรือ

5) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ในส�ข�วิช�พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี 

เศรษฐศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�ที่เกี่ยวข้องกับบริห�รธุรกิจ หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ที่มิใช่ส�ข�วิช�พณิชยกรรม ก�รเงิน ก�รบัญชี 

เศรษฐศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริห�รธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 14 84

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 3 18

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ	1	ชุดวิชา

  10151  ไทยศึกษ�

	 	 และเลือก	4	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ 	ละ	1	ชุดวิชาต่อไปนี	้

	 	 กลุ่มวิชาภาษา

  10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

  10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

  10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 

  10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

	 	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

 	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  10103 ทักษะชีวิต

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน

 	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

  วิชาแกน 6 ชุดวิชา 

  30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชีเพื่อก�รจัดก�ร

  30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

  30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

  30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

  32206 สถิติธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ

  60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

  วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

  92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์

  92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

  92220 กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมืองของสหกรณ์

  92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

  92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

  92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

  92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวิช�ท่ีนกัศกึษ�จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภ�คก�รศกึษ�สดุท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า	ในสาขาวิชาพณิชยกรรม	การเงิน	การบัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

  30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

  30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์

  92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

  92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

  92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

  92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

  92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์*

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวิช�ทีนั่กศึกษ�จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภ�คก�รศกึษ�สดุท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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3.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพณิชยกรรม	การเงิน	 

การบัญชี	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 11 66

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อ�รยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษ�

	 ข.หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา (66หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชีเพื่อก�รจัดก�ร

  30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

  30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

  60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์

  92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

  92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

  92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

  92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

  92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิช�ที่นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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4.	 	สำาเรจ็การศกึษาปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาพณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัชี	เศรษฐศาสตร	์

บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 10 60

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา (60หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

  30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

  วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

  92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์

  92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

  92220 กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมืองของสหกรณ์

  92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

  92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

  92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

  92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวิช�ทีนั่กศึกษ�จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภ�คก�รศกึษ�สดุท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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5.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	

เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 11 66

 ค.  หมวดวิช�เลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษ�

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา (66หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชีเพื่อก�รจัดก�ร

  30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

  60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

  วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

  92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์

  92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

  92220 กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมืองของสหกรณ์

  92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

  92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

  92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

  92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

  92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์*

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจ�กชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี ในภ�คผนวก

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวิช�ทีนั่กศึกษ�จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภ�คก�รศกึษ�สดุท้�ย และเหลือ 3 ชุดวิช�ก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษ�

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

1 ต้น

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร

ปลาย 30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ 

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน

ปลาย 30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อ�รยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน

4 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์

 เชิงปริม�ณ

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

4 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์

 เชิงปริม�ณ

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

ปลาย 30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5 ต้น 5 ต้น 92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์
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2.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า	ในสาขาวิชาพณิชยกรรม	การเงิน	การบัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษ�

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

1 ต้น

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

ปลาย 10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

2 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

ปลาย 92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

3 ต้น 30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย ปลาย 30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์
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3.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่ในสาขาวิชาพณิชยกรรม	การเงิน	 

การบัญชี	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

1 ต้น

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

ปลาย 30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

ปลาย 30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 10121 อ�รยธรรมมนุษย์

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

 

4.	 	สำาเรจ็การศกึษาปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาพณชิยกรรม	การเงนิ	การบญัชี	เศรษฐศาสตร	์

บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์

1 ต้น

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 ก�รสหกรณ์

ปลาย 10151 ไทยศึกษ�

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 ก�รสหกรณ์

2 ต้น 30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

2 ต้น 30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และ

 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

ปลาย 30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

3 ต้น 3 ต้น 92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

5.	 	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาพณิชยกรรม	 การเงิน	 การบัญชี	

เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	หรือสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์

1 ต้น

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและ

 ก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น

 สหกรณ์

2 ต้น 30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�นและหลักก�รตล�ด

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

2 ต้น 10151 ไทยศึกษ�

30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและ

 ดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

 ก�รสหกรณ์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

ปลาย 92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�

 เศรษฐกิจและสังคม

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัย

 ท�งสหกรณ์

----- ชุดวิช�เลือกเสรี 1 ชุดวิช�

3 ต้น 92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์

3 ต้น 30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�ร

 ท�งก�รเมืองของสหกรณ์

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

ปลาย ปลาย 92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพ

 บริห�รธุรกิจสหกรณ์





รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Certificate Program in Agricultural Extension 

and Development  

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร  

อักษรย่อ   ป.ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร  

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificate in Agricultural Extension and Development  

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Agricultural Extension and Development   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ�หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรองหรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 บังคับ	3	ชุดวิชา

 91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร

 และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

 91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

 91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

 91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ�   

 และนวัตกรรมเกษตร         

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�
		โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและ 

 พัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ  

 พัฒน�ก�รเกษตร

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร 

1 ต้น

ปลาย 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ  

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและ  

 พัฒน�ก�รเกษตร         

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�
		โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อ

 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตร   

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน� 

 ที่ยั่งยืน

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อ

 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตร

ปลาย 91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และ

 จิตวิทย�ในก�รส่งเสริมและ  

 พัฒน�ก�รเกษตร         

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�
		โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อ

 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตร   

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร

91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน� 

 ที่ยั่งยืน

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อ

 ก�รส่งเสริมและพัฒน�  

 ก�รเกษตร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 2 ต้น 91109 หลักก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� 

 และนวัตกรรมเกษตร         

-----  ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�
		โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและ 

 พัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร





รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช

และพืชอาหารสัตว์

Certificate Program in Cereal and 

Forage Crop Production Management
 

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

อักษรย่อ   ป.ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์  

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificate in Cereal and Forage Crop Production Management

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Cereal and Forage Crop Production Management 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

 90307 ก�รผลิตพืช 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 

 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

 วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

 93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

1 ต้น

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและ 

 พืชอ�ห�รสัตว์

94330  ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและ

 พืชอ�ห�รสัตว์

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

2 ต้น 2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Certificate Program in 

Industrial Crop Production Management

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

อักษรย่อ   ป.ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificate in Industrial Crop Production Management

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Industrial Crop Production Management

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

 90307 ก�รผลิตพืช 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 

 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

 วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

 93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่  

 อุตส�หกรรม

1 ต้น

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

94330  ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

2 ต้น 2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93457  ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่  

 อุตส�หกรรม

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิต

ไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

Certificate Program in Flowering and 

Ornamental Plant Production Management

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

อักษรย่อ   ป.ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificate in Flowering and Ornamental Plant Production 

        Management

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Flowering and Ornamental Plant Production Management

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 141

หล
ักส

ูตร
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

ร

กา
รจ

ัดก
าร

กา
รผ

ลิต
ไม

้ดอ
กไ

ม้ป
ระ

ดับ
เชิง

ธุร
กิจ

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

 90307 ก�รผลิตพืช 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 

 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

 วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

 93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93458  ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก 

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

1 ต้น

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

94330  ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

2 ต้น 2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอก 

 ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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หลักสูตรการศึกษา144

			หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
in 

Certificate	Program	in	Fruit	Production	Management

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

อักษรย่อ   ป.ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificate in Fruit Production Management

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Fruit Production Management

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

 90307 ก�รผลิตพืช 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 

 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

 วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

 93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

1 ต้น

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 ไม้ผลเชิงธุรกิจ

94330  ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิต

 ไม้ผลเชิงธุรกิจ

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

2 ต้น 2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2561)
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			หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
in 

Certificate	Program	in	Vegetables	Production	Management	

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม    ประก�ศนียบัตรก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

อักษรย่อ   ป.ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ     Certificatein Vegetables Production Management

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ  Cert. in Vegetables Production Management

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และประกอบอ�ชีพม�แล้วไม่น้อยกว่� 5 ปี หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

2) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง โดยมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือ

3) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประโยคมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

รับรอง และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตรที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง หรือ

4) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประโยคมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) หรอืเทยีบเท�่ต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธิก�ร

รับรอง หรือ

5) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท�่ต�มท่ีกระทรวงศกึษ�ธิก�รรบัรอง 

หรือ

6) สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือ 

เทียบเท่� หรือปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่� จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะ 5  30 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 	30

(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

 90307 ก�รผลิตพืช 

 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 

 93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

 วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

 93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวส.	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

1 ต้น

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

94330  ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

ปลาย 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและ

 ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

2 ต้น 2 ต้น 90307 ก�รผลิตพืช

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

หมายเหตุ *   โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10103 ทักษะชีวิต ü ü ü

10111 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร ü ü ü

10121 อ�รยธรรมมนุษย์ ü ü ü

10131 สังคมมนุษย์ ü ü ü

10141 วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ü ü ü

10151 ไทยศึกษ� ü ü ü

10152 ไทยกับสังคมโลก ü ü ü

10161 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร ü ü ü

10162 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร ü ü

10163 ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร ü ü ü

10164 สังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน ü ü ü

30201 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�ร ü ü ü

30206 กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร ü ü

30208 ก�รบัญชีก�รเงินและก�รบัญชีเพื่อก�รจัดก�ร ü ü

30209 ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ ü ü

30210 ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น และหลักก�รตล�ด ü ü

30211 องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ü ü ü

32206 สถิติธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ ü

60120 หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น ü ü ü

90201 ก�รจัดก�รฟ�ร์ม ü ü

90206 เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรเกษตร ü ü

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

90208 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร ü

90305 ก�รผลิตสัตว์ ü

90307 ก�รผลิตพืช ü

90406 ดิน นำ้� และปุ๋ย ü

91109 หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ü
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

91110 ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริมและ ü ü

พัฒน�ก�รเกษตร

91201 ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ในก�รส่งเสริม ü ü

และพัฒน�ก�รเกษตร

91307 ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร ü ü ü

91324 หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ü

91325 นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ ü ü

91326 วนศ�สตร์เกษตร ü ü

91351 หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ü

91352 ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� และนวัตกรรมเกษตร ü

91353 ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ü ü

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

91357 พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม ü ü

91363 ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ ü ü

91419 ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริมและ ü ü

พัฒน�ก�รเกษตร

91420 ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ü

91421 ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ü ü

91427 ก�รป่�ไม้ชุมชน ü

91428 กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม ü

91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้* ü

91463 ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร ü

ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91464 พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์ ü ü

91465 ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร ü

91466 ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ ü

91467 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ ü ü

และสิ่งแวดล้อม

92116 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์ ü

92117 สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม ü ü
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

92220 กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมืองของสหกรณ์ ü

92223 ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กรสำ�หรับสหกรณ์ ü ü

92311 ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ü ü ü

92320 ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์ ü ü

92411 ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์ ü ü ü

92425 ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์ ü ü

93256 ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช* ü ü

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น ü ü

93335 วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช ü

93337 ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช ü ü

93345 ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์ ü ü

93352 หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ü

93353 ก�รจัดก�รผลผลิตพืช ü ü

93354 อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์ ü  

93355 ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์ ü ü

93442 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ü ü

93448 ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ü ü

93454 ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ü

93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช* ü ü

93456 ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์ ü ü

93457 ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม ü

93458 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ ü

93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์* ü

93461 ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์ ü

93462 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก ü

93463 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ü ü

93465 ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� ü ü

93466 เทคโนโลยีในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ü ü

93467 ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ ü ü

93468 ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ ü ü
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

93469 ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ü

94329 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร ü

94330 ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร ü ü

94360 ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและทรัพย�กรมนุษย์

ในธุรกิจก�รเกษตร

ü ü

94431 ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร ü

94432 ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร ü

94433 ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร ü ü

94462 ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ ü ü

94463 ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร ü ü

94464 ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�นในธุรกิจก�รเกษตร ü ü

94465 ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์ ü

หมายเหตุ   ขอ้มลูก�รเปดิสอนชดุวชิ�อ�จมกี�รเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษ�ตดิต�มข�่วจ�กเอกส�รประช�สมัพนัธ/์เวบ็ไซต์

ของมห�วิทย�ลัย

 * เป็นชุดวิช�ที่มีก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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รายละเอียดชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้ทีกัษะในก�รสือ่ส�ร ก�รแสวงห�คว�มรู ้และก�รใชเ้ทคโนโลยีในก�รดำ�เนนิชวิีต

2.  เพื่อให้มีทักษะในก�รคิด วิเคร�ะห์ และก�รแก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

3.  เพื่อพัฒน�ตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา	
ทกัษะในก�รดำ�เนนิชวีติในสงัคม คว�มใฝรู่ ้ก�รแสวงห�และพัฒน�คว�มรู ้ก�รใชเ้ทคโนโลยี 

ก�รใช้เหตุผล ก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รแก้ปัญห� ก�รเจรจ�ต่อรอง ก�รบริห�รตนเอง ก�รจัดก�รอ�รมณ์และ

คว�มเครียด คว�มเข้�ใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ม�รย�ท และก�รสม�คม

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นเครื่องมือในก�รสื่อส�ร

2. เพื่อศึกษ�โครงสร้�ง ศัพท์ และสำ�นวนภ�ษ�อังกฤษที่สำ�คัญ

3.  เพื่อส�ม�รถใช้ทักษะฟัง พูด อ่�น เขียนภ�ษ�อังกฤษให้ถูกต้องและเหม�ะสมใน 

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้�ง ศัพท์ และสำ�นวนภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�น และก�รเขียน

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับอ�รยธรรมตะวันออกและอ�รยธรรมตะวันตกในด้�นก�รเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้�ใจอ�รยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐ�นของอ�รยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่�ของอ�รยธรรมที่มนุษย์ได้สร้�งสรรค์ขึ้น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้เกี่ยวกับอ�รยธรรมตะวันออกและอ�รยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้�งสรรค์ขึ้น  

ในด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญ� ศิลปะ และวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

10131	 สังคมมนุษย์	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้�ใจคว�มเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2.   เพ่ือให้เข้�ใจกลไกท�งก�รเมือง กฎหม�ย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อก�รจัด

ระเบียบสังคมมนุษย์

3.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศช�ติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐ�นของคว�มเป็นมนุษย์ ก�รรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม ก�รกระจ�ย 

และก�รตั้งถิ่นฐ�นของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกท�งก�รเมือง 

กฎหม�ย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อก�รจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญห�สังคมและแนวท�งแก้ไข 

ก�รเสริมสร้�งสังคมที่ดี

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มคีว�มรูเ้ก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒน�ก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ที่มีอิทธิพลต่อคว�มคิด และคว�มเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับวิวัฒน�ก�รของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.  เพือ่ใหเ้ข�้ใจคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิย�ศ�สตร์

 และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพ่ือให้มีคว�มรู้ในก�รประยุกต์วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

5.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มคิดเชิงวิทย�ศ�สตร์และจิตสำ�นึกในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี คว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์ กฎเกณฑ์และพัฒน�ก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี ธรรมช�ติวิทย�ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่�งก�ยมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภ�พอน�มัยและโภชน�ก�ร ก�รประยุกต์วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี และคณิตศ�สตร์ในก�รดำ�รงชีวิต
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10151	 ไทยศึกษา		 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มคีว�มรูเ้ก่ียวกับคว�มเปน็ไทยในด�้นประวตัศิ�สตร์ สงัคม ภ�ษ�และวัฒนธรรม

2.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในก�รดำ�รงชีวิต

3.  เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจและเกิดคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเป็นไทยในด้�นประวัติศ�สตร์ ก�รตั้งถิ่นฐ�น ก�รเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศ�สน�และพิธีกรรม ภ�ษ�และวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152	 ไทยกับสังคมโลก	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

	 วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือให้มีคว�มรู้เก่ียวกับสถ�นก�รณ์ แนวโน้ม ลักษณะคว�มสัมพันธ์ และก�รเปล่ียนแปลง

ท�งเศรษฐกิจ สังคม และก�รเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับสถ�นะของประเทศไทยในสังคมโลก

3.  เพื่อให้นำ�คว�มรู้ไปคิด วิเคร�ะห์ปัญห� อันเป็นผลจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์ ในมิติต่�งๆ  

ทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สถ�นะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของก�รเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภ�พปัญห� และส�เหตุของปัญห�ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลม�จ�กกระแสโลก�ภิวัตน์ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดคว�มตระหนัก และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในสภ�พก�รณ์ ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์ถึงส�เหตุ

ของปัญห�และผลกระทบต่อภ�พรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่�งๆ ทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Thai for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ไทยเป็นเครื่องมือในก�รสื่อส�ร

2. เพื่อพัฒน�ทักษะภ�ษ�ในก�รสื่อส�รให้มีประสิทธิภ�พและสร้�งสรรค์

3. เพื่อให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ในก�รดำ�เนินชีวิตและแสวงห�คว�มรู้ 
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มสำ�คัญของภ�ษ� คว�มคิด และก�รสื่อส�ร ศิลปะก�รใช้ถ้อยคำ� ประโยค สำ�นวน 

โวห�ร ก�รพฒัน�ทกัษะก�รฟงั ก�รพดู ก�รอ�่น และก�รเขยีนเพือ่สือ่ส�รใหม้ปีระสทิธภิ�พและสร�้งสรรค ์

ก�รใช้ภ�ษ�ในก�รดำ�เนินชีวิต ก�รแสวงห�คว�มรู้ และก�รถ่�ยทอดคว�มรู้

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Chinese for Communication 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เรื่องระบบเสียงภ�ษ�จีนกล�ง สัทอักษรภ�ษ�จีนกล�งระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (Hànyǔ Pīnyīn) ส�ม�รถใช้และอ่�นออกเสียงได้

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำ�ศัพท์พื้นฐ�น รูปประโยค

และหลักภ�ษ�จีนที่ใช้สื่อส�รกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดก�รเขียนตัวอักษรจีน

3. เพื่อให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�จีนในก�รสื่อส�รทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภ�ษ�จีนกล�ง ก�รถอดเสียงอ่�นด้วยสัทอักษรภ�ษ�จีนกล�งระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (Hànyǔ Pīnyīn) คำ�ศัพท์พื้นฐ�นและบทสนทน�ที่ใช้สื่อส�รกันทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้�งท�ง

ไวย�กรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประม�ณ 550 ตัว

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้�งไวย�กรณ์ และรูปประโยคพื้นฐ�น

 ภ�ษ�เขมร

2.  เพื่อให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�เขมรระดับพื้นฐ�นสื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน

3.  เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์ภ�ษ�เขมรที่ใช้ในภ�ษ�ไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภ�ษ�เขมร ก�รฝึกเขียนอักษรภ�ษ�เขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล คำ�ศัพท์

พื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้�งไวย�กรณ์ และรูปประโยคพื้นฐ�น ทักษะก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�นและ

ก�รเขียนเพื่อก�รสื่อส�รในระดับพื้นฐ�น คำ�ศัพท์ภ�ษ�เขมรในภ�ษ�ไทย

10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Society and Culture in the ASEAN Community

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้�ใจภูมิหลังและประวัติศ�สตร์ของภูมิภ�คอ�เซียน

2. เพื่อให้เข้�ใจจุดประสงค์ก�รรวมกลุ่มของประเทศสม�ชิกในอ�เซียน
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3. เพื่อให้เข้�ใจสภ�พท�งสังคม และวัฒนธรรมของช�ติสม�ชิกในอ�เซียน

4. เพื่อให้เข้�ใจบทบ�ทและคว�มสัมพันธ์ ของอ�เซียนกับช�ติต่�งๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศ�สตร์ของประเทศสม�ชิกอ�เซียน ก�รรวมกลุ่มของประเทศสม�ชิก 

สภ�พท�งสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสม�ชิกในอ�เซียน บทบ�ทของอ�เซียน และคว�มสัมพันธ์

ของอ�เซียนที่มีต่อภูมิภ�คต่�งๆ ในโลก

30201	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรู้และเข้�ใจคว�มหม�ย สถ�นภ�พ ขอบข่�ยและพัฒน�ก�รของวิช�ก�รบริห�ร

2.  เพื่อรู้และเข้�ใจปรัชญ� ทฤษฎีแนวคิด แนววิธีก�รศึกษ�และระเบียบวิธีวิเคร�ะห์ 

 ก�รบริห�ร

3.  เพื่อส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวิช�ก�รบริห�รกับวิช�อื่นๆ

4.  เพื่อส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยและส�ระสำ�คัญของวิช�ก�รบริห�ร ขอบข่�ยและพัฒน�ก�รของก�รบริห�ร 

ทฤษฎีและแนวคว�มคิดสำ�คัญเกี่ยวกับก�รบริห�ร คว�มคล้�ยคลึงและคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รบริห�ร

รูปแบบต่�งๆ โครงสร้�งองค์ประกอบ และบทบ�ทหน้�ที่ของระบบบริห�รโดยทั่วไป คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ระบบบริห�รกับสภ�พแวดล้อม รวมตลอดถึงก�รศึกษ�หลักปรัชญ�ก�รจัดองค์ก�ร กลไก กระบวนก�ร

และกิจกรรมสำ�คัญในก�รบริห�รง�นโดยทั่วไป

30206		 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Business Law and Taxation 
	 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	 	 	

	 30206	-	1	กฎหมายธุรกิจ	(Business	Law)

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักกฎหม�ยทั่วไป

2.  เพือ่ใหม้คีว�มรูเ้กีย่วกบักฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย ์และกฎหม�ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยธุรกิจ
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 คำาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหม�ยทั่วไป กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น 

ซื้อข�ย เช่�ทรัพย์ เช่�ซื้อ กู้ยืม คำ้�ประกัน จำ�นอง จำ�นำ� กฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รจัดองค์กรธุรกิจ ทั้งกรณี

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคล ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

และกิจก�รร่วมค้�ลักษณะต่�งๆ ตลอดจนกฎหม�ยเกี่ยวกับตร�ส�รท�งก�รเงิน และกฎหม�ยที่เกี่ยวกับ 

ก�รควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� กฎหม�ยแรงง�นและแรงง�นสัมพันธ์ กฎหม�ย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 30206	-	2	การภาษีอากร	(Taxation) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ยภ�ษีต�มประมวลรัษฎ�กร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ยภ�ษีอ�กรและกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

 คำาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธีก�รประเมินและวิธีก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กรต�มประมวลรัษฎ�กรและกฎหม�ย

อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ  

อ�กรแสตมป์ ภ�ษีเงินได้ปิโตรเลียม ภ�ษีสรรพส�มิต ภ�ษีศุลก�กร และภ�ษีท้องถิ่น

30208	 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ		 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Accounting and Managerial Accounting

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกระบวนก�รจัดทำ�บัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นท�ง

 ก�รเงิน

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รนำ�ข้อมูลท�งก�รบัญชีไปใช้ในก�รจัดก�รธุรกิจได้

3.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รศึกษ�ในชุดวิช�อื่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคว�มคิดเบื้องต้นท�งก�รบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กระบวนก�ร ขั้นตอน 

ก�รบนัทกึบญัชตี�มวงจรบญัชสีำ�หรบัธรุกจิบรกิ�รและพ�ณชิยกรรม และก�รบญัชภี�ษอี�กรสำ�หรบัธรุกจิ

แนวคว�มคิดก�รบัญชีเพื่อก�รจัดก�ร คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน -

ปริม�ณ - กำ�ไร ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน ก�รใช้ข้อมูลท�งบัญชีเพื่อก�รตัดสินใจ 

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ระบบส�รสนเทศท�งก�รบัญชี และก�รควบคุมภ�ยใน
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30209	 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ		 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Business Finance and Business Law 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รเงินทุนและก�รจัดห�เงินทุนของธุรกิจ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักฐ�นกฎหม�ยทั่วไป กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และ

กฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วัตถุประสงค์และก�รรับผิดชอบท�งก�รเงิน ตล�ดก�รเงิน สถ�บันก�รเงิน คว�มเสี่ยงและ

ผลตอบแทน ก�รจัดก�รสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้�งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน 

นโยบ�ยเงินปันผล และก�รจัดห�เงินทุน

หลักกฎหม�ยทั่วไป กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รจัดองค์กรธุรกิจ กฎหม�ยคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� ตลอดจนกฎหม�ยเกี่ยวกับ

ตร�ส�รท�งก�รเงิน

30210	 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน	และหลักการตลาด		 	 (6	หน่วยกิต)

 Production and Operations Management and Principle of Marketing

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รตล�ด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบก�รผลิตและดำ�เนินก�ร ก�รว�งแผนผลิตภัณฑ์ กำ�ลังผลิต ทำ�เลที่ตั้ง ก�รว�งผัง

สถ�นประกอบก�ร ก�รจัดก�รคุณภ�พ ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น ก�รพย�กรณ์ก�รผลิต ก�รจัดก�รสินค้� 

คงคลัง ก�รว�งแผนและก�รควบคุมก�รผลิตและดำ�เนินง�น ก�รออกแบบง�น ก�รวัดง�น ม�ตรฐ�น 

ก�รทำ�ง�น ก�รจัดลำ�ดับง�น คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ก�รบริห�รโครงก�ร

แนวคิดก�รตล�ด หน้�ที่ก�รตล�ด และบทบ�ทท�งก�รตล�ด กระบวนก�รก�รตล�ด 

โครงสร�้งองคก์�รท�งก�รตล�ด สภ�พแวดลอ้มท�งก�รตล�ด ก�รจดัก�รก�รตล�ดและก�รว�งแผนกลยทุธ ์

ก�รวิจัยก�รตล�ด ระบบส�รสนเทศท�งก�รตล�ด พฤติกรรมผู้บริโภค ตล�ดธุรกิจและพฤติกรรมก�รซื้อ  

ก�รแบง่สว่นตล�ดและก�รตล�ดเป�้หม�ย ก�รว�งแผนและก�รตดัสนิใจด�้นผลติภณัฑ ์ก�รว�งแผนและ

ก�รตัดสินใจด้�นร�ค� ก�รว�งแผนและก�รตัดสินใจด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย ก�รว�งแผนและก�รตัดสินใจ 

ด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ด และจรรย�บรรณวิช�ชีพบริห�รธุรกิจ
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30211	 องค์การและการจัดการ	และการจัดการทรัพยากรมนุษย์		 	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�ร หน้�ที่และวิธีก�รจัดองค์ก�ร รวมถึงก�รบริห�ร

 องค์ก�รสมัยใหม่

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

 สมัยใหม่

3. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รนำ�หลักก�รดังกล่�วม�ประยุกต์ใช้กับองค์ก�ร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ย รูปแบบ ประเภท และขั้นตอนของก�รว�งแผน  โครงสร้�งและส�ยก�รบังคับ

บัญช� แนวคิดและทฤษฎีต่�งๆ เกี่ยวกับองค์ก�ร ก�รจัดองค์ก�ร ก�รอำ�นวยก�ร ก�รจูงใจและคว�มเป็น

ผู้นำ�กลุ่มและองค์ก�ร ก�รจัดก�รสมัยใหม่ในองค์ก�ร

ทฤษฎีและหลักก�รในก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่�ยและขั้นตอน

ในก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รว�งแผนกำ�ลังคน  ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งและอัตร�เงินเดือน ก�รสรรห�  

ก�รคัดเลือก ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดสวัสดิก�รและก�รพนักง�นสัมพันธ์ ก�รประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�น เทคนิคและเครื่องมือของก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์สมัยใหม่

32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Business Statistics and Quantitative Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รและวิธีก�รท�งสถิติธุรกิจ

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รและวิธีก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รทดสอบสมมติฐ�น ก�รวิเคร�ะห์คว�มแปรปรวน ก�รวิเคร�ะห์คว�มถดถอยและ 

สหสัมพันธ์ก�รทดสอบไคสแควร์และสถิตินอนพ�ร�เมตริก เลขดัชนี เทคนิคก�รพย�กรณ์ท�งธุรกิจ  

ก�รตัดสินใจภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต่�งๆ ก�รโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบก�รขนส่งและตัวแบบ 

ก�รมอบหม�ยง�น ตัวแบบสินค้�คงเหลือ ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบจำ�ลองสถ�นก�รณ์ ก�รวิเคร�ะห ์

ม�ร์คอฟ และ PERT/CPM
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60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 		 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Economics 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เบื้องต้นท�งเศรษฐศ�สตร์  

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท�งเศรษฐศ�สตร์จุลภ�คและเศรษฐศ�สตร์

มหภ�ค

3.  เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ใจปัญห�ท�งเศรษฐกิจและนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รแก้ไขปัญห�

ท�งเศรษฐกิจ

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจของไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้เบื้องต้นท�งเศรษฐศ�สตร์ อุปสงค์ อุปท�น ดุลยภ�พของตล�ด ท�งเลือกของ 

ผู้บริโภค ก�รผลิต ต้นทุนก�รผลิต ตล�ดแข่งขันสมบูรณ์ ตล�ดผูกข�ด ตล�ดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกข�ด ตล�ด 

ผูข้�ยนอ้ยร�ย ตล�ดปจัจยัก�รผลติ ผลตอบแทนปจัจยัก�รผลติ เศรษฐศ�สตรส์�ธ�รณะ ร�ยไดป้ระช�ช�ต ิ

ก�รวัดร�ยได้ประช�ช�ติ ส่วนประกอบของร�ยได้ประช�ช�ติ ก�รกำ�หนดร�ยได้ประช�ช�ติดุลยภ�พ  

ก�รคลัง นโยบ�ยก�รคลัง ก�รเงิน นโยบ�ยก�รเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด ก�รว่�งง�น ก�รค้�ระหว่�งประเทศ  

ก�รเงินระหว่�งประเทศ และก�รพัฒน�เศรษฐกิจของไทย

90201	 การจัดการฟาร์ม			 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Farm Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รจัดก�รฟ�ร์ม

2. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัจจัยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รฟ�ร์ม

3. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รจัดก�รฟ�ร์ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักก�รจัดก�รและหลักทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ที่ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รฟ�ร์ม ปัจจัยที่

กำ�หนดประเภทฟ�ร์ม ก�รจัดก�รปัจจัยก�รผลิตฟ�ร์ม หลักและวิธีก�รปฏิบัติในก�รทำ�ฟ�ร์มที่ดี ก�รเริ่ม

กิจก�รฟ�ร์ม ก�รว�งแผนและงบประม�ณฟ�ร์ม ก�รจัดก�รสินเชื่อของฟ�ร์ม ก�รบันทึกกิจก�รฟ�ร์ม  

ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รทำ�ฟ�ร์ม ก�รจัดก�รก�รตล�ดผลิตผลฟ�ร์ม ก�รนำ�คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รฟ�ร์มไปใช้

ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร
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90206	 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติ		

	 และสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Technology for Agricultural Resources, National Resources, 

 and Environmental Resources Management

	 วัตถุประสงค์		
1.  เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รจัดก�รทรัพย�กรเกษตร 

ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อมและก�รจัดก�ร

2. เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก�รเกษตร และก�รจัดก�ร

3.  เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ย กฎระเบียบ และม�ตรฐ�นที่

เกี่ยวข้องท�งด้�นก�รเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ย และประเภทของทรัพย�กรเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งแวดล้อมกับก�รเกษตร ก�รจัดก�รทรัพย�กรเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติ และ 

สิ่งแวดล้อม พื้นฐ�นคว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก�รเกษตรและก�รจัดก�ร กฎหม�ย กฎระเบียบ และ

ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องท�งด้�นก�รเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

90208	 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Basic Mathematics and Science for Agriculture

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับคณิตศ�สตร์และสถิติเพื่อก�รเกษตร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รเกษตร

3. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้คณิตศ�สตร์ สถิติ และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับคณิตศ�สตร์และสถิติ หลักก�รและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์

คว�มรู้เกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น ด้�นเคมี ชีววิทย� และฟิสิกส์ เพื่อก�รประยุกต์ใช้ในก�รเกษตร

90305	 การผลิตสัตว์		 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Animal Production

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รผลิตสัตว์ 

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รก�รผลิตสัตว์

3. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในก�รผลิตสัตว์

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสัตว์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รผลิตสัตว์ที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ ในด้�นสภ�พ ศักยภ�พ 

และระบบก�รผลิต หลักก�รผลิตสัตว์ โดยกล่�วถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในก�รผลิตสัตว์ ทั้งด้�นพันธุ์และ 

ก�รปรบัปรงุพนัธุ ์อ�ห�รและก�รใหอ้�ห�ร สขุศ�สตรแ์ละโรคสตัว ์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึก�รแปรรปู 

ก�รตล�ด และแนวท�งในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตสัตว์ของประเทศไทย

90307	 การผลิตพืช	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Crops Production

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตพืชและผลผลิตพืช

2. เพ่ือให้มีคว�มรู้เก่ียวกับพืช ปัจจัยในก�รผลิต วิทย�ก�รด้�นพืช และเทคโนโลยีก�รผลิตพืช

3. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

4. เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตพืชเศรษฐกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรูพ้ืน้ฐ�นเกีย่วกบัก�รผลติพชื ภมูเิกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื ก�รปลกูและระบบก�รปลกู

พืช ก�รจัดก�รดิน นำ้� ปุ๋ย และศัตรูพืช ก�รปรับปรุงและขย�ยพันธุ์พืช ก�รเก็บเกี่ยวและก�รจัดก�รหลัง

ก�รเก็บเกี่ยว ก�รผลิตพืชที่สำ�คัญ แนวท�งก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย

90406	 ดิน	นำ้า	และปุ๋ย	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Soils, Water and Fertilizers

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับดิน นำ้�และปุ๋ยที่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้และตระหนักในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�  

3. เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับดิน นำ้� และปุ๋ย ไปใช้และแก้ไขปัญห�ท�ง 

 ก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รกำ�เนิดดิน ก�รจำ�แนก และก�รสำ�รวจดิน คว�มสำ�คัญของดินต่อก�รเพ�ะปลูกและ

เลี้ยงสัตว์ นำ้� และก�รใช้นำ้�เพื่อก�รเพ�ะปลูก ปุ๋ยและก�รใช้ปุ๋ย ปัญห�ของดิน นำ้� ปุ๋ย ในก�รเกษตรและ

แนวท�งแก้ไข ก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ข้อมูลและก�รใช้ข้อมูล ดิน นำ้� ปุ๋ย เพื่อทำ�ก�รเกษตร
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91109	 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamentals of Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจในปญัห�พืน้ฐ�น สภ�พสงัคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบ�ย

ทั่วไปเกี่ยวกับก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักก�ร เกี่ยวกับก�รส่งเสริมและ

พัฒน�ก�รเกษตร

3.  เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รพัฒน� นักส่งเสริม องค์กร ก�รบริห�รก�รส่งเสริม

และพัฒน�ก�รเกษตร และกลุ่มเป้�หม�ยในพื้นที่ต่�งๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สภ�พสงัคมเกษตรกร ก�รเปลีย่นแปลงของสงัคมเกษตรกรไทย และนโยบ�ยท�งก�รเกษตร 

แนวคิด ปรัชญ� วัตถุประสงค์ ทฤษฎี หลักก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ก�รพัฒน�ก�รเกษตรที่

ยั่งยืน บทบ�ท หน้�ที่ และก�รพัฒน�บุคล�กร หน่วยง�นท�งส่งเสริมก�รเกษตร ก�รพัฒน�เกษตรกร 

กลุ่ม องค์กร เครือข่�ย สถ�บันเป้�หม�ย อ�ส�สมัครในง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร รูปแบบ  

ชอ่งท�ง เทคโนโลยีก�รสือ่ส�ร และวิธีก�รสง่เสรมิและพัฒน�ก�รเกษตร ก�รนเิทศ ติดต�มและประเมนิผล 

ก�รบริห�รง�นและโครงก�รพัฒน�ก�รเกษตรในเขตเมือง ช�นเมือง และชนบท

91110	 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Information and Media for Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รนำ�ส�รสนเทศท�งก�รเกษตรไปใช้ในก�รสื่อส�ร 

ประช�สัมพันธ์ และเผยแพร่แก่บุคคลเป้�หม�ย

3.  เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ส�รสนเทศและสื่อไปใช้ในก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อให้

เหม�ะสมกับบุคคลเป้�หม�ย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิ ประเภท และลกัษณะ ของส�รสนเทศท�งก�รสง่เสรมิและพฒัน�ก�รเกษตร แหลง่

ส�รสนเทศและก�รสืบค้น คว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รจัดก�รส�รสนเทศในชุมชนเกษตร 

ก�รใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก�รสื่อส�รในง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ก�รวิเคร�ะห์ ว�งแผน 

และจดัก�รสือ่สำ�หรบัก�รประช�สมัพนัธแ์ละเผยแพรใ่นก�รสง่เสรมิและพฒัน�ก�รเกษตร ร�ยบคุคล กลุม่ 

มวลชน และเครือข่�ยสังคม ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภ�พยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในง�น 

ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร เพ่ือก�รพัฒน�เกษตรกร และองค์กรด้�นก�รเกษตร ก�รสร้�งองค์คว�มรู้  

ก�รผลิต และก�รตล�ดสินค้�เกษตร ก�รติดต�ม และประเมินผลก�รใช้ส�รสนเทศและสื่อในง�นส่งเสริม

ก�รเกษตร
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91201	 ผู้นำา	มนุษยสัมพันธ์	และจิตวิทยาในการส่งเสริม	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 และพัฒนาการเกษตร	 						

 Leadership, Human Relation and Psychology 

 in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ�ในง�นส่งเสริมและ

พัฒน�ก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีด้�นมนุษยสัมพันธ์ จิตวิทย�ใน

ง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้ด้�นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�

ที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้สำ�หรับก�รส่งเสริมก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ�ในง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร กระบวนก�รพัฒน�

เพื่อก�รเป็นผู้นำ�และก�รคัดเลือกผู้นำ� ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� และก�รทำ�ง�นอย่�งผู้นำ�ในง�นส่งเสริม

และพัฒน�ก�รเกษตร แนวคิด ทฤษฎี และหลักก�รสร้�งมนุษยสัมพันธ์ในง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�ร

เกษตร แนวคิด หลักก�รและทฤษฎีท�งจิตวิทย� จิตวิทย�ของเกษตรกร จิตวิทย�มวลชน จิตวิทย�ชุมชน 

ก�รนำ�คว�มรู้ท�งด้�นผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�ที่เหม�ะสมสำ�หรับเกษตรกรม�ใช้ในง�นส่งเสริม

ก�รเกษตร ก�รเสริมสร้�งพลังเพื่อทำ�ง�นส่งเสริมก�รเกษตรอย่�งมีคว�มสุข

91307	 การพัฒนาชุมชนเกษตร	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Community Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจแนวคิด ปรัชญ� หลักก�รและกระบวนก�รพัฒน�ชุมชน

เกษตร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และวิเคร�ะห์นโยบ�ยก�รพัฒน�ชุมชน

3.  เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับกลุ่มและหน่วยง�นเป้�หม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน� 

ชุมชนเกษตร

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในรูปแบบ วิธีก�ร ก�รติดต�มและประเมินผลก�รพัฒน�

ชุมชนเกษตร

5. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับปัญห�และแนวโน้มก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์และชุมชน พลวัตชุมชนเกษตร แนวคิด ปรัชญ� หลักก�ร  

และกระบวนก�รพฒัน�ชมุชนเกษตร ก�รศกึษ�และวเิคร�ะหช์มุชนเกษตร นโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้งกับก�รพฒัน�

ชมุชน กลุม่และหนว่ยง�นเป�้หม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�ชมุชนเกษตร รปูแบบ วธิกี�ร ก�รตดิต�มและ

ประเมินผลก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร ก�รเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกษตร ปัญห�และแนวท�งแก้ไข แนวโน้ม

ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร ทิศท�ง ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตรไทยในอน�คต

91324	 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม			 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamentals of Forestry Extension for Environment

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รทั่วไปของก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อ

 สิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกระบวนก�ร เทคนิคและวิธีก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�ก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับนโยบ�ยก�รบริห�รง�นส่งเสริมก�รจัดก�รป่�ไม้

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ปรชัญ� วตัถปุระสงค ์หลกัก�รและวธิกี�รสง่เสรมิ สภ�พสงัคมและพฤตกิรรมของเกษตรกร 

บทบ�ทและบุคลิกภ�พของนักส่งเสริม นโยบ�ยและก�รบริห�รง�นส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม  

หน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญห�และแนวโน้มของก�รส่งเสริม

ก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

91325	 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 	 	 	(6	หนว่ยกติ)

 Ecology and Natural Resources Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจองค์ประกอบที่เหม�ะสมของระบบทรัพย�กรธรรมช�ติและ

 คุณค่�ท�งนิเวศวิทย�

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รประยุกต์หลักก�รและวิธีก�รท�งนิเวศวิทย�เพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้มีคว�มเข้�ใจ ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�ของทรัพย�กรธรรมช�ติเพื่อคุณค่�ท�ง

 นิเวศวิทย�

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติประเภทต่�งๆ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
องค์ประกอบของระบบทรัพย�กรธรรมช�ติและคุณค่�ท�งนิเวศวิทย�ที่แตกต่�งกัน  

ก�รประยุกต์ใช้หลักก�รท�งนิเวศวิทย�เพื่อก�รจัดก�รที่มีลักษณะและรูปแบบที่หล�กหล�ย เทคนิค 

ก�รวิเคร�ะห์ปัญห� ตลอดจนแนวท�งแก้ไขเพื่อเสริมสร้�งคุณค่�ท�งระบบนิเวศ

91326	 วนศาสตร์เกษตร	 		 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agroforestry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีว�มรูเ้กีย่วกบัหลกัก�รใชท้ีด่นิเพือ่ก�รปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวใ์นระบบ

 วนเกษตร 

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�และคัดเลือกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เหม�ะสมสำ�หรับ

 ระบบวนเกษตร

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์ประกอบในระบบวนเกษตร เพื่อให้

 เกิดคว�มสมดุลท�งนิเวศวิทย�และสรีรวิทย�ของสังคมพืช

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนและจัดทำ�โครงก�รเผยแพร่คว�มรู้ท�ง

 ด้�นวนเกษตรในรูปแบบที่เหม�ะสมกับสภ�พท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มเป็นม�ของวนศ�สตร์เกษตร ก�รใช้ที่ดินป่�ไม้ร่วมกับก�รประกอบอ�ชีพก�รเกษตร 

ก�รปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวร์ว่มกบัพชืป�่ไม ้คว�มสมัพนัธท์�งนเิวศวทิย�และสรรีวทิย�ของพชืทีป่ลกู 

ควบคูก่นั ผลกระทบของวนศ�สตรเ์กษตรตอ่สภ�พแวดลอ้ม ก�รว�งแผนระบบวนศ�สตรเ์กษตรในรปูแบบ 

ต่�งๆ เพื่อก�รใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก�รจัดทำ�โครงก�รเผยแพร่วนศ�สตร์เกษตรแก่เกษตรกร  

เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ทั้งท�งด้�นนิเวศวิทย� เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น

91351	 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Administration in Agricultural Extension 

 and Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจแนวคิด หลักก�ร และทฤษฎีเกี่ยวกับก�รบริห�ร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รบริห�รองค์กร ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และกลุ่ม

ในชุมชน

3. เพื่อให้มีคว�มรู้ด้�นก�รว�งแผนและก�รประเมินผลท�งส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

4. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รโครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

5.  เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�เครื่องมือก�รบริห�รต่�งๆ ม�ใช้กับก�รส่งเสริมและ

พัฒน�ก�รเกษตร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มและก�รบริห�ร หลักในก�รบริห�ร เครื่องมือ ก�รกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ ก�รว�งแผน ก�รจัดทำ�โครงก�ร ก�รบริห�รโครงก�ร และประเมินโครงก�ร ในก�รบริห�ร

ง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รบริห�รองค์กร ก�รบริห�รกลุ่มและ

เครอืข�่ย ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รบริห�รคว�มขัดแย้งในก�รส่งเสริมก�รเกษตร คุณธรรมและจริยธรรม 

ในก�รบริห�รง�นส่งเสริมก�รเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

91352	 การจัดการความรู้	ภูมิปัญญา	และนวัตกรรมเกษตร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจแนวคิดเกี่ยวกับคว�มรู้และก�รจัดก�รคว�มรู้

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีก�รจัดก�รคว�มรู้ในง�นส่งเสริม

ก�รเกษตร

3. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�ร และกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้

4.  เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับแนวคิดและก�รจัดก�รภูมิปัญญ�ชุมชนเพ่ือก�รส่งเสริม 

และพัฒน�ก�รเกษตร

5.  เพ่ือให้มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเก่ียวกับก�รใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

6.  เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และกระบวนก�รสร�้งและพฒัน�นวตักรรม

ก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเก่ียวกับคว�มรู้และก�รจัดก�รคว�มรู้  รูปแบบและวิธีก�รจัดก�รคว�มรู้ในง�นส่งเสริม

ก�รเกษตร หลกัก�ร และกระบวนก�รจดัก�รคว�มรู ้ก�รตดิต�มและประเมนิผลก�รจดัก�รคว�มรู ้แนวคดิ

เกี่ยวกับภูมิปัญญ�ชุมชน ก�รจัดก�รภูมิปัญญ�ชุมชนเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร ก�รใช้หลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎใีหมใ่นก�รสง่เสรมิและพฒัน�ก�รเกษตร แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบั

นวัตกรรมก�รเกษตร กระบวนก�รนวัตกรรม ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� 

และนวัตกรรม
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91353	 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Extension and Development for 

	 Sustainable	Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�ระบบก�รเกษตรที่ยั่งยืน

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รเกษตรที่ยั่งยืน

3. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบูรณ�ก�รระบบก�รเกษตรให้เกิดคว�มยั่งยืน

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รส่งเสริมเกษตรกรเกี่ยวกับก�รจัดก�รระบบ

ก�รเกษตรด้�นต่�งๆ เชิงบูรณ�ก�ร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดก�รพัฒน� ดิน นำ�้ ป�่ไมท้ีย่ั่งยืน ก�รปอ้งกันและก�รปรับตวัสำ�หรบัก�รเปล่ียนแปลง 

ท�งธรรมช�ติ หลักก�รจัดก�รระบบก�รเกษตร ก�รผลิตพืช ก�รผลิตสัตว์ ก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ้�เชิง

บูรณ�ก�ร รูปแบบก�รทำ�ก�รเกษตรสมัยใหม่ต่�งๆ ก�รจัดระบบวนเกษตร โลจิสติกส์ก�รเกษตร ก�รทำ� 

ก�รเกษตรแบบประณีต ก�รเกษตรแบบพันธสัญญ� เกษตรกลวิธ�นในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร 

ก�รประเมินผลกระทบจ�กก�รทำ�ก�รเกษตรเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

91357	 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม		 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamentals of Environment

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นและบทบ�ทหน้�ที่ของสิ่งแวดล้อมในมิติต่�งๆ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้กระบวนก�รของก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและคว�มยั่งยืน

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับทฤษฎีก�รผสมผส�นและก�รอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งแวดล้อมและสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พื้นฐ�นและหน้�ที่  (Function) ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและระบบสังคม  

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคว�ม 

ย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม ก�รนำ�ทฤษฎีท�งวิทย�ศ�สตร์ไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของส่ิงแวดล้อม
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91363	 การจัดการทรัพยากรป่าไม้		 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Forest Resources Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิดในก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

2.  เพือ่ใหน้กัศกึษ�มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รจดัก�รทรพัย�กรป�่ไมม้ติสิิง่แวดลอ้ม

3.  เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้มิติสังคม

4. เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้มิติเศรษฐกิจ

5. เพื่อให้นักศึกษ�นำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้เบื้องต้นท�งด้�นวนศ�สตร์ แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ในมิติ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ คว�มรู้พื้นฐ�นก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่สำ�คัญ เช่น ก�รจัดก�ร 

ลุ่มนำ้� ก�รจัดก�รสัตว์ป่� ก�รป่�ไม้ในเมือง ก�รจัดก�รเพื่อนันทน�ก�ร ก�รป่�ไม้ชุมชน วนเกษตร  

ก�รจัดก�รสวนป่� ก�รจัดก�รป่�ไม้ และอื่นๆ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งยั่งยืน

91419	 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)

 Capital Administration for Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับทุน ปัจจัยในก�รจัดก�รทุน และก�รบริห�รจัดก�รทุน

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกลุ่มและสถ�บัน ก�รดำ�เนินก�รของกลุ่มและ

สถ�บันที่เกี่ยวข้องกับทุนในระดับต่�งๆ 

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทุน และแนวท�งในก�รส่งเสริม

และพัฒน�ทุนเพื่อคว�มยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทนุ และก�รจดัก�รท�งก�รเงนิ รปูแบบ วธิกี�ร ก�รวเิคร�ะห ์ 

และสง่เสรมิก�รลงทนุ รวมถงึก�รว�งแผนก�รใชท้นุ ก�รบรหิ�รทนุของกลุม่ องคก์ร และสถ�บนัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทุน ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรของสถ�บันก�รเงินระดับชุมชน ระดับประเทศ ต่�งประเทศ  

ข้อปฏิบัติและกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รเงินและสินเชื่อท�งก�รเกษตร ก�รบริห�รหนี้สิน ก�รทำ�บัญชีและ

งบดุลในครัวเรือน ตลอดจนก�รวิเคร�ะห์ และส่งเสริมก�รลงทุนในระดับครัวเรือน และชุมชน  
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91420	 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร		 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�ร วิธีก�ร และกระบวนก�รวิจัยท�งก�ร 

ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้จ�กก�รวิจัยไปใช้ในก�รว�งแผน ดำ�เนินง�น

และประเมินผลด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยและคว�มสำ�คญัของก�รวจิยั หลกัก�รวธิกี�ร และกระบวนก�รวจิยั ก�รดำ�เนนิ

ก�รวิจัยด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรในลักษณะต่�งๆ ประกอบด้วย ก�รวิจัยท้องถิ่น ก�รวิจัย

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ก�รเกษตร ก�รวิจัยด้�นก�รผลิตและก�รตล�ดสินค้�เกษตร ก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ในก�รว�งแผน ดำ�เนินง�น และประเมินผลก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

91421	 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Agricultural Extension and Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์หลักก�รท�งก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

2. เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร ว�งแผน และดำ�เนินง�นเป็นคณะได้

3.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รจัดทำ�โครงก�ร แผนถ่�ยทอดวิทย�ก�ร ก�รผลิต

และใช้สื่อ และก�รศึกษ�วิจัยเบื้องต้นได้

4. เพื่อเสริมสร้�งภ�วะคว�มเป็นผู้นำ� ก�รมีมนุษยสัมพันธ์  คว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจ

5.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และก�รประเมินผลข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง สถ�นก�รณ์ และกรณีศึกษ�ได้อย่�งเหม�ะสม

6. เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจและจิตสำ�นึกในจรรย�วิช�ชีพส่งเสริมก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประยกุตห์ลกัก�รและวธิกี�รท�งก�รสง่เสรมิและพฒัน�ก�รเกษตรสูภ่�คปฏบิตั ิโดยเนน้

ก�รบริห�ร ก�รว�งแผนง�น และก�รทำ�ง�นเป็นคณะ ก�รสร้�งผู้นำ�ในท้องถิ่น ก�รเขียนโครงก�รท�งก�ร

ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร กลวิธีก�รถ่�ยทอดวิทย�ก�ร ก�รผลิตและใช้สื่อ ก�รใช้ข้อมูล ระเบียบและ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รศึกษ�วิจัยเบื้องต้น ก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และก�รประเมินผล กรณีศึกษ�และ

สถ�นก�รณจ์ำ�ลองท�งสง่เสรมิก�รเกษตร จรรย�วชิ�ชพี และกจิกรรมกลุม่สมัพนัธเ์พือ่พฒัน�ใหม้คีณุธรรม 

จริยธรรม และภ�วะก�รเป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พ
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91427	 การป่าไม้ชุมชน	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Community Forestry

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเป็นม� แนวคิด หลักก�รและคว�มสำ�คัญของวนศ�สตร์

 ชุมชนที่มีต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจสังคม และสภ�พแวดล้อมของท้องถิ่น 

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นวนศ�สตร์ชุมชน โดยเน้นก�รมี

 ส่วนร่วมของประช�ชน องค์กรท้องถิ่นและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รนำ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับก�รดำ�เนินง�น

 วนศ�สตร์ชุมชนให้ประสบคว�มสำ�เร็จ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของป่�ไม้ที่มีต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ก�รว�งแผนและก�รจัดก�รป่�ไม้ชุมชนในรูปแบบต่�งๆ ก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรู้จักก�รคัดเลือก

พรรณไม้ ก�รปลูกและดูแลรักษ�ป่�ไม้ที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจและสภ�พแวดล้อมของชุมชนเมือง

และชนบท ตลอดจนก�รจดัก�รผลผลติจ�กป�่ไมช้มุชนในก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติของประช�ชนในทอ้งถิน่

91428	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Laws Pertaining to Forest Resources and Environment

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหม�ยและกระบวนก�รท�งกฎหม�ย

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เรื่องกฎหม�ยที่เกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้กฎหม�ยในก�รปฏิบัติง�นส่งเสริมก�รพัฒน�ทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยและกระบวนก�รของกฎหม�ย ก�รใช้กฎหม�ย บทบ�ทของกฎหม�ยเกี่ยวกับ

ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม และก�รใช้กฎหม�ยเพื่อปฏิบัติง�นส่งเสริม และบริห�รจัดก�รทรัพย�กร

ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91458	 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Forest Environment Management

	 วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือใหม้คีว�มรูเ้ก่ียวกับก�รจดัก�รป�่ไมแ้บบมสีว่นร่วมเพ่ือสิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน

ประเทศภูมิภ�คและของโลก

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับเศรษฐศ�สตร์พื้นฐ�นในด้�นสิ่งแวดล้อมป่�ไม้
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3.  เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รจัดก�รแบบผสมผส�นระหว่�งป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รป่�ไม้ที่สัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจโลก

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รจัดก�รแบบผสมผส�นระหว่�งป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปบริห�รจัดก�ร 

ก�รมีส่วนร่วมระดับพื้นที่และระดับลุ่มนำ้�อย่�งเหม�ะสมและยั่งยืน รวมทั้งมีเทคนิคและประสบก�รณ์ 

ภ�คปฏิบัติเกี่ยวกับก�รว�งแผนก�รจัดก�รและก�รประเมินค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์ของสิ่งแวดล้อมป่�ไม้ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

91463	 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากร	 	

	 ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Information Systems and Research for Forest and Environmental

 Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบส�รสนเทศด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

2. เพือ่ใหส้�ม�รถประยกุตใ์ชร้ะบบส�รสนเทศ ตลอดจนพฒัน�ก�รจดัเกบ็ขอ้มลูส�รสนเทศ 

 เพื่อใช้ในก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

3.  เพ่ือใหม้คีว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกับพ้ืนฐ�นก�รวิจยั ส�ม�รถอ�่นผล และแปลคว�มหม�ย 

ผลง�นวจิยั ตลอดจนส�ม�รถนำ�ผลง�นวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นก�รจดัก�รทรพัย�กรป�่ไม้ 

และสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบส�รสนเทศท�งด้�นทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม บทบ�ท คว�มสำ�คัญ ก�รเก็บ 

รวบรวม ก�รค้นคว้�และก�รพัฒน� ตลอดจนก�รประยุกต์ระบบส�รสนเทศในก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม ้

และสิ่งแวดล้อม หลักก�รวิจัย สถิติเพื่อก�รวิจัย ก�รวิจัยท�งด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และ 

สิ่งแวดล้อมและก�รนำ�ผลง�นวิจัยม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

91464	 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์			 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Ornamental Plants in Landscaping

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพืชสวนประดับ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดภูมิทัศน์

3.  เพ่ือใหม้คีว�มส�ม�รถในก�รประยุกตพื์ชสวนประดบักับก�รจดัภมูทัิศนอ์ย่�งเหม�ะสม

 และยั่งยืน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มเป็นม�ของพืชสวนประดับกับก�รจัดภูมิทัศน์ คว�มสำ�คัญของพืชสวนประดับและ

ง�นภูมิทัศน์ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ชีพพืชสวนประดับและง�นภูมิทัศน์ สังคมของพืชสวนประดับและ

สิ่งแวดล้อมที่ต้องก�ร ก�รจำ�แนกพืชสวนประดับสำ�หรับง�นภูมิทัศน์ หลักก�รพื้นฐ�นของก�รออกแบบ

พืชสวนประดับและง�นภูมิทัศน์ ก�รออกแบบพืชสวนประดับให้เกิดคุณค่�ในด้�นก�รใช้ประโยชน์ 

กระบวนก�รออกแบบโดยพืชสวนประดับ หลักก�รเลือกพืชสวนประดับเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รออกแบบ 

ภูมิทัศน์ แนวคิดก�รออกแบบเพื่อคว�มเหม�ะสมและยั่งยืน ก�รออกแบบ แบบแปลนก�รปลูก และ 

ก�รกำ�หนดร�ยละเอียดก�รประม�ณร�ค� ก�รทำ�สัญญ�และก�รสร้�ง เทคนิคก�รจัดและก�รปลูก 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ก�รดูแลบำ�รุงรักษ� ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและก�รจัดก�ร

91465	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agro-tourism Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ก�รว�งแผน 

 และก�รประเมินผลก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับองค์กรต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งก�รจัดก�รและส่งเสริมก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร ระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิวัฒน�ก�รและแนวคิดทฤษฎี 

หลักก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบ ลักษณะก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ ก�รว�งแผน 

ก�รดำ�เนินก�รและประเมินผลก�รจัดก�รก�รท่องเท่ียวเชิงเกษตร องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รก�รท่องเท่ียว 

กรณีตัวอย่�งก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวท�งก�รจัดก�รและก�รส่งเสริมก�รจัดก�ร 

ก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ

91466	 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ		 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Animal Production for Recreation and Economics

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้คีว�มรูท้ัว่ไปเก่ียวกับก�รผลิตสตัว์เชิงนันทน�ก�รในประเทศไทยและต�่งประเทศ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ

3.   เพ่ือให้มคีว�มรูเ้ก่ียวกับแนวท�งก�รสง่เสรมิก�รผลติสตัว์เชงินนัทน�ก�รเพ่ือก�รจำ�หน�่ย 

ทั้งภ�ยในท้องถิ่น ระดับประเทศ และก�รส่งออก
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รในประเทศไทยและต่�งประเทศ ทั้งท�ง

ด้�นสภ�พและศักยภ�พก�รผลิต หลักก�รผลิตและก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร จำ�พวกสัตว์

สวยง�ม สัตว์เพื่อคว�มบันเทิง สัตว์เพื่อก�รแข่งขัน สัตว์เลี้ยงในบ้�น และสัตว์เพื่อธุรกิจอุตส�หกรรม 

บ�งประเภท โดยแนะนำ�ด้�นพันธุ์ อ�ห�รและก�รให้อ�ห�ร โรคและก�รรักษ� ก�รจัดก�รผลิต ก�รตล�ด 

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวท�งก�รส่งเสริมก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�ร เพื่อก�รจำ�หน่�ยทั้ง 

ภ�ยในท้องถิ่น ระดับประเทศ และก�รส่งออก

91467	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Forest Resources and Environmental

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ด้�นก�รป่�ไม้และสิ่งแวดล้อมไปใช้ในก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อมอย่�งมีประสิทธิภ�พ

2.  เพือ่เสรมิสร�้งคว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รว�งแผนง�นพฒัน�ทรพัย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ข้อมูลกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

4.  เพื่อสร้�งคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเกิดคว�มเข้�ใจและสำ�นึกในจรรย�วิช�ชีพของ

 เจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประยกุตค์ว�มรูด้�้นก�รป�่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปสูก่�รปฏบิตั ิโดยเนน้ก�รบรหิ�รจดัก�ร

และก�รว�งแผนพัฒน�ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภ�พ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก�รศึกษ�วิจัยเบื้องต้น ก�รใช้กรณีศึกษ�และสถ�นก�รณ์จำ�ลองเพื่อก�รแก้ไขปัญห�

ท�งก�รจดัก�รทรพัย�กรป�่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรย�วชิ�ชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัก�รทรพัย�กรป�่ไมแ้ละ

สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒน�ให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม

92116	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamentals of Co-operatives

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มหม�ย อุดมก�รณ์ หลักก�ร และวิธีก�รสหกรณ์ 

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�ของก�รสหกรณ์

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับโครงสร้�ง ก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์แต่ละ

ประเภท และจรรย�บรรณวิช�ชีพสหกรณ์

4.  เพือ่ใหม้คีว�มรูเ้รือ่งปจัจยัด�้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�

สหกรณ์และขบวนก�รสหกรณ์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ย ค่�นิยม อุดมก�รณ์ หลักก�ร และวิธีก�รของสหกรณ์ ประวัติคว�มเป็นม�

ของสหกรณ์ โครงสร้�ง วัตถุประสงค์ ประเภทของสหกรณ์ ก�รจัดตั้ง ก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รง�นและ

จรรย�บรรณวิช�ชีพสหกรณ์ บทบ�ทของภ�ครัฐและภ�คเอกชนกับสหกรณ์ กฎหม�ยสหกรณ์ เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม แนวท�งก�รพัฒน�สหกรณ์และขบวนก�รสหกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อก�รสหกรณ์

92117	 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Co-operatives for Social and Economic Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญ� และหลักก�รพัฒน�สังคมเมืองและชนบท 

นโยบ�ย ทิศท�ง และยุทธวิธีในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

2.  เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน� แนวโนม้ก�รพฒัน�

สหกรณ์กับก�รพัฒน�สังคมเมือง ชุมชน และชนบท

3.  เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจในยทุธวธิใีนก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดว้ย

ก�รสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ปรัชญ� และหลักก�รพัฒน�สังคม ชุมชนเมือง และชนบท นโยบ�ย ทิศท�ง และ

ยุทธวิธีในก�รพัฒน�สังคมชุมชนเมืองและชนบท สภ�พแวดล้อมต่�งๆ ของสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รพัฒน� แนวโน้มก�รพัฒน�สหกรณ์กับก�รพัฒน�สังคม เมือง ชุมชน และชนบท และยุทธวิธีในก�รพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยก�รสหกรณ์

92220	 กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Law and Political Process for Co-operatives

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นต�มหลักกฎหม�ยทั่วไป กฎหม�ยสหกรณ์ กฎหม�ยแพ่งและ

พ�ณิชย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสหกรณ์

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกระบวนก�รท�งก�รเมือง เพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

สหกรณ์

3.  เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมืองที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ ์

เพื่อก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักกฎหม�ยทั่วไป กฎหม�ยสหกรณ์ กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจและสหกรณ์ เช่น ซื้อข�ย เช่�ทรัพย์ ยืม เช่�ซื้อ กู้ยืม คำ้�ประกัน จำ�นอง จำ�นำ� กฎหม�ยเกี่ยวกับ

ก�รจัดองค์กรธุรกิจและสหกรณ์ กฎหม�ยตร�ส�รท�งก�รเงิน และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุม

ธุรกิจและสหกรณ์ เช่น กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� กฎหม�ยแรงง�นและแรงง�นสัมพันธ์ กฎหม�ย 

สิ่งแวดล้อม สถ�บันและกระบวนก�รท�งก�รเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่�ยผู้นำ�และประช�ชนและ

กลุ่มอิทธิพลต่�งๆ ทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�รซึ่งมีบทบ�ทท�งก�รเมือง

92223	 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำาหรับสหกรณ์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Management and Taxation for Co-operatives

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นท�งด้�นก�รเงิน ระบบก�รเงิน ก�รเงินธุรกิจ ก�รเงินสหกรณ์ 

และก�รภ�ษีเพื่อก�รจัดก�รสหกรณ์

2.  เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รจดัก�รก�รเงนิ และก�รภ�ษอี�กรเพือ่ก�รจดัก�ร 

สหกรณ์

3.  เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รเงิน และก�รภ�ษี

อ�กรเพื่อก�รจัดก�รสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐ�นท�งก�รเงิน งบก�รเงิน ก�รบันทึกร�ยก�รก�รเงิน ก�รเงินสำ�หรับสหกรณ์ 

ก�รควบรวมกิจก�ร ก�รเพิ่มทุน ก�รเลิกกิจก�ร ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ก�รว�งแผนและก�รควบคุมท�ง 

ก�รเงิน ก�รจัดก�รก�รเงินทั้งในโครงสร้�งด้�นสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์ก�รภ�ษีอ�กรที่

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ ทั้งภ�ษีท�งตรงและภ�ษีท�งอ้อม

92311	 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic for Co-operatives Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิดก�รจัดก�รสหกรณ์ 

2. เพื่อให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

3.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�แนวคิดก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในก�รจัดก�รสหกรณ์ บนพื้นฐ�น

อุดมก�รณ์ หลักก�ร วิธีก�รสหกรณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รสหกรณ์ แนวคิดก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ก�รวิเคร�ะห์

เชิงกลยุทธ์ ก�รว�งแผนกลยุทธ์ ก�รปฏิบัติ ก�รควบคุมและประเมินเชิงกลยุทธ์ บนพื้นฐ�นอุดมก�รณ์ 

หลักก�ร วิธีก�รสหกรณ์ คุณธรรมจริยธรรม และก�รประยุกต์ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ในระดับต่�งๆ
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92320	 การจัดการและการดำาเนินงานสหกรณ์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Co-operatives Operational and Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์บนพื้นฐ�น

ของอุดมก�รณ์ หลักก�ร และวิธีก�รสหกรณ์   

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกระบวนก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มใจเกี่ยวกับก�รส่งเสริม ก�รกำ�กับ ก�รตรวจสอบ ก�รพัฒน�ก�ร

จัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

4. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พื้นฐ�นก�รจัดก�รธุรกิจและสหกรณ์ หลักและกระบวนก�รก�รจัดก�รสหกรณ์ ตั้งแต่ 

ก�รว�งแผน ก�รจัดองค์ก�ร ก�รนำ� ก�รควบคุม ก�รจัดก�รก�รตล�ด ก�รผลิตและก�รปฏิบัติก�ร  

ก�รจัดก�รบัญชีและก�รเงิน และก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ของสหกรณ์ ก�รส่งเสริม ก�รกำ�กับ  

ก�รตรวจสอบ ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์

92411	 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Information System and Research Methodology for Co-operatives

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบส�รสนเทศของสหกรณ์

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์

3.  เพ่ือให้มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจในก�รนำ�ระบบส�รสนเทศและวิธีก�รวิจยัม�ใชใ้นก�รจดัก�ร

สหกรณ์

4. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ระบบส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยม�ใช้กับสหกรณ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐ�นของระบบส�รสนเทศ ก�รนำ�วิธีเชิงระบบม�ใช้กับก�รจัดก�รข้อมูลของ

สหกรณ์ คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และก�รสื่อส�รข้อมูล คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับฐ�นข้อมูล 

ก�รใช้ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รสหกรณ์ และแนวคิดพื้นฐ�นของวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์ หลักและวิธี

วิจัยท�งสหกรณ์ วิธีก�รเก็บข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องและก�รนำ�เสนอข้อมูล ก�รนำ�วิธีก�รวิจัยนำ�ม�ใช้ใน

ก�รจัดก�รสหกรณ์ 
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92425	 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์		 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Co-operatives Business Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้และประสบก�รณ์เพิ่มเติมจ�กระบบก�รสอนท�งไกลด้�นบริก�ร

ธุรกิจสหกรณ์

2.  เพื่อพัฒน�บุคลิกภ�พที่เหม�ะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อก�รประกอบอ�ชีพบริห�รธุรกิจ

สหกรณ์

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ท�งก�รบริห�รธุรกิจสหกรณ์

4. เพื่อพัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�รและก�รใช้เทคโนโลยีส�รเทศอย่�งเหม�ะสม

5. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นหมู่คณะ

6. เพื่อพัฒน�ทักษะก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในก�รบริห�รธุรกิจสหกรณ์ 

7. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรย�วิช�ชีพที่เหม�ะสมสำ�หรับนักสหกรณ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประยุกต์หลักก�รและวิธีก�รสหกรณ์และก�รบริห�รธุรกิจสหกรณ์สู่ภ�คปฏิบัติ โดย

เน้นก�รบริห�รและก�รว�งแผนง�นเป็นหมู่คณะ ก�รสร้�งและพัฒน�ผู้นำ� ก�รนำ�หลักธรรม�ภิบ�ลม�

ใช้ในก�รบริห�รก�รจัดก�รก�รบัญชีและก�รเงินของสหกรณ์ ก�รใช้สื่อท�งไกล กฎหม�ย ระเบียบ และ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก�รศึกษ�และวิจัยเบื้องต้น ก�รใช้กรณีศึกษ�และสถ�นก�รณ์จำ�ลองเพื่อก�รแก้ปัญห�

ท�งก�รบริห�รสหกรณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒน�ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภ�วะผู้นำ�ที่มี

ประสิทธิภ�พ และจรรย�วิช�ชีพสหกรณ์

93256	 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Skill Training in Crop Production

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและทักษะในก�รผลิตพืชทั้งกระบวนก�ร

2.  ให้ได้รับก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รนำ�หลักก�รและวิธีก�รท�งก�รผลิตพืชสู่ภ�คปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในก�รปลูก  

ก�รดูแลรักษ� ก�รเก็บเกี่ยวและก�รปฏิบัติหลังก�รเก็บเกี่ยว
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93257	 ศัตรูพืชเบื้องต้น	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Crop Pests

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่สำ�คัญ

2.  ให้มีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแหล่งที่ม� ก�รแพร่กระจ�ย ก�รระบ�ดและก�รทำ�คว�ม

 เสียห�ยกับพืช

3.  ให้มีคว�มส�ม�รถวินิจฉัยส�เหตุคว�มเสียห�ยจ�กศัตรูพืชขั้นต้นได้

4.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รควบคุมและป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ชนิดของศัตรูพืชในกลุ่มต่�งๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่ แมลงศัตรูพืช สัตว์ศัตรูพืช โรคพืชและ

วัชพืช แหล่งที่ม� ก�รแพร่กระจ�ยและก�รระบ�ดของศัตรูพืช ก�รทำ�คว�มเสียห�ยกับพืชและกลไก 

ก�รเข้�ทำ�ล�ยพืช ก�รวินิจฉัยส�เหตุคว�มเสียห�ยจ�กศัตรูพืชขั้นต้น หลักก�รควบคุมและก�รป้องกัน 

กำ�จัดศัตรูพืช ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์และคว�มรู้เกี่ยวกับส�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช

93335	 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Science for Crop Production

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตพืช

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในก�รผลิตพืช

3. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในก�รผลิตพืช

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มสำ�คัญของวิทย�ศ�สตร์กับก�รผลิตพืช อนุกรมวิธ�น สัณฐ�นวิทย� ก�ยวิภ�ค และ

สรรีวทิย�พชื พนัธกุรรมพชื สิง่แวดลอ้มกบัก�รผลติพชื เทคโนโลยชีวีภ�พในก�รผลติพชื คว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พ และก�รใช้คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในก�รผลิตพืช

93337	 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Crop Improvement and Plant Propagation

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รและวิธีก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ย

 พันธุ์พืช

2.  เพื่อให้ส�ม�รถเลือกใช้พืชพันธุ์ดีที่เหม�ะสมกับพื้นที่และคว�มต้องก�รของตล�ด และ

 เก็บรักษ�พันธุ์ดีได้                                         

3.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประกอบอ�ชีพในเชิงธุรกิจได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มสำ�คัญและประเภทของพันธุ์พืช คุณสมบัติของพันธุ์ดี วิธีก�รปรับปรุงพันธุ์พืช  

ก�รเลือกใช้พันธุ์พืชให้เหม�ะสม ก�รเก็บรักษ�พันธุ์ดี วิธีก�รขย�ยพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  

เทคโนโลยีชีวภ�พและก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ก�รนำ�คว�มรู้ด้�นก�รปรับปรุงพันธุ์และขย�ยพันธุ์พืชไปใช้

ในก�รประกอบอ�ชีพในเชิงธุรกิจ

93345	 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Animal Breeding and Reproduction

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักพันธุศ�สตร์พื้นฐ�น

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รปรับปรุงพันธุ์สัตว์

3. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์สัตว์

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รขย�ยพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ

5. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัญห�ในก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รขย�ยพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักพันธุศ�สตร์พื้นฐ�น หลักก�รปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กระบวนก�รปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบ

สบืพนัธุส์ตัว ์ก�รปรบัปรงุพนัธุแ์ละก�รขย�ยพนัธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ ปญัห�และแนวท�งก�รพฒัน�ก�รปรบัปรงุ 

พันธุ์และก�รขย�ยพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ

93352	 หลักการจัดการการผลิตพืช	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องหลักก�รจัดก�รทั่วไป และหลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

2.  ให้ส�ม�รถนำ�หลักก�รก�รจัดก�รทั่วไป และหลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืชม�ปรับใช้ใน

 ก�รผลิตพืชให้มีประสิทธิภ�พ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยก�รจัดก�รก�รผลิตพืช หลักก�รจัดก�รทั่วไปและหลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช 

ประกอบด้วยหลักก�รตล�ดและหลักเศรษฐศ�สตร์ที่เกี่ยวข้อง ก�รวิเคร�ะห์โครงก�รและแผนง�น  

ก�รจัดองค์กรและทรัพย�กรมนุษย์ ก�รสั่งก�รและควบคุม ก�รบัญชีและก�รเงิน หลักก�รจัดก�รก่อน 

และหลังปลูกพืช หลักก�รจัดก�รเก็บเกี่ยวและก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว หลักก�รจัดก�รเครื่องจักรกล  

หลักก�รผลิตพืชภ�ยใต้ระบบนิเวศต่�งๆ และก�รทำ�ก�รเกษตรท�งเลือก รวมทั้งก�รนำ�หลักก�รจัดก�ร

ทั่วไป และหลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไปใช้ในก�รผลิตพืชให้มีประสิทธิภ�พ
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93353	 การจัดการผลผลิตพืช	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Crop Commodity Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รผลผลิตพืชในเชิงธุรกิจ

2.  ให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รผลผลิตพืชไปประกอบอ�ชีพได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รจัดก�รผลผลิตพืช ก�รแปรรูปและเพิ่มมูลค่�ของผลผลิต ก�รจัดก�รตล�ดของผลผลิต

ประเภทต่�งๆ ต�มกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศ รวมทั้งก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้ประกอบ

อ�ชีพในเชิงธุรกิจ

93354	 อาหารและการให้อาหารสัตว์			 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Feeds and Feeding

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับอ�ห�รและโภชนะในอ�ห�รสัตว์

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มต้องก�รด้�นโภชน�ก�รของสัตว์

3. เพื่อให้ส�ม�รถเลือกใช้วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์อย่�งเหม�ะสม

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับกระบวนก�รผลิตอ�ห�รสัตว์

5. เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รให้อ�ห�รสัตว์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
อ�ห�รสัตว์และโภชนะในอ�ห�รสัตว์ คว�มต้องก�รด้�นโภชน�ก�รของสัตว์ วัตถุดิบ 

อ�ห�รสัตว์ กระบวนก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ และก�รให้อ�ห�รสัตว์

93355	 การจัดการสุขภาพสัตว์																 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Animal Health Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รสุข�ภิบ�ลสัตว์ 

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พสัตว์

3. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รป้องกัน ควบคุมและรักษ�โรคที่สำ�คัญของสัตว์

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ย และม�ตรก�รที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พสัตว์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รสุข�ภิบ�ล ก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พสัตว์ โรคที่สำ�คัญของปศุสัตว์ ซึ่งรวมถึงก�รป้องกัน 

ควบคุมและรักษ�โรคสัตว์ กฎหม�ย และม�ตรก�รที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พสัตว์
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93442	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ท�งก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไปใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ

2.  เสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดและดำ�เนินก�รโครงก�รผลิตพืช

3.  ให้มีจรรย�ในวิช�ชีพและมีสำ�นึกในก�รร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสภ�พแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประมวลคว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตพืชเพื่อจัดทำ�โครงก�รผลิตพืช ก�รใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ก�รกำ�หนดโครงก�ร ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ ก�รประเมิน

กิจกรรมและก�รวิเคร�ะห์คว�มเหม�ะสมของโครงก�รจัดก�รผลิตพืช ก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภท

หรือขน�ดกิจก�รด้วยก�รทำ�โครงก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ก�รพัฒน�ก�รผลิตพืชให้เหม�ะสมกับทรัพย�กร

และสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และจรรย�วิช�ชีพของผู้ทำ�ง�นด้�นก�รผลิตพืช

93448	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Animal Production Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส�ม�รถบูรณ�ก�รคว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

2. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ไปใช้ในวิช�ชีพ

3. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รบูรณ�ก�รหลักก�รและวิธีก�รท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ รวมทั้งสภ�วก�รณ์ด้�น

ก�รตล�ดปศุสัตว์ไปสู่ภ�คปฏิบัติ ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและแก้ปัญห�ท�ง 

ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์จ�กกรณีศึกษ� ก�รพัฒน� และเสริมสร้�งคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

93454	 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Information for Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตพืช

2.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดห� รวบรวม จัดทำ�ข้อมูลเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�ร

 ก�รผลิตพืช

3.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ แปลคว�มหม�ยและเลือกข้อมูลเพ่ือนำ�ไปใช้ 

ในก�รตัดสินใจผลิตพืชและก�รจัดก�ร
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ประกอบด้วย ประเภท แหล่งที่ม� วิธีก�ร

จัดเก็บข้อมูล ก�รอ่�นข้อมูล คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รวิจัย ก�รนำ�ข้อมูลและผลก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

93455	 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Practical Training in Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รรวบรวม วิเคร�ะห์ และนำ�เสนอข้อมูล

2.  ให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตของผู้ผลิตจ�กกรณีศึกษ�

3.  ให้ส�ม�รถเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 ของผู้ผลิต

4.  ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชของผู้ผลิตได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รศึกษ�ภ�คทฤษฎี และภ�คปฏิบัติเสริมทักษะในเรื่องก�รสำ�รวจข้อมูลก�รจัดก�ร 

ก�รผลิตของผู้ผลิต ก�รจัดทำ�แบบสอบถ�ม ก�รวิเคร�ะห์ก�รจัดก�รและผลประกอบก�รของผู้ผลิต  

ก�รจัดทำ�ร�ยง�น ก�รนำ�เสนอผลง�น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งกรณีศึกษ�ก�รจัดก�รก�รผลิตพืช ทั้งนี้ 

ให้มีก�รศึกษ�ง�นภ�คสน�ม ก�รปรึกษ�ห�รือระหว่�งก�รเก็บข้อมูล และก�รระดมสมองของนักศึกษ�

ภ�ยใต้ก�รแนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิและคณ�จ�รย์

93456	 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Cereal and Forage Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

2.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจผลิตธัญพืช และพืชอ�ห�รสัตว์ให้สอดคล้อง

 กับศักยภ�พ และสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

3.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์

 ได้อย่�งเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.  ใหม้คีว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รก�รผลติธญัพชืและพชือ�ห�รสตัวอ์ย�่งมปีระสทิธภิ�พ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของธญัพชืและพชือ�ห�รสตัว ์แนวคดิเกีย่วกบัก�รจดัก�รก�รผลติ ก�รตล�ด ปจัจยั

ก�รผลิต ก�รจัดก�รในกระบวนก�รผลิต เทคนิคก�รผลิตและก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ก�รตัดสินใจผลิต

และเลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิตธัญพืชและพืชอ�ห�รสัตว์ที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของประเทศไทย

ให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภ�พใน 

ก�รประกอบธุรกิจ
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93457	 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Industrial Crop Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องพืชไร่อุตส�หกรรม

2.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจผลิตพืชไร่อุตส�หกรรมให้สอดคล้องกับ

 ศักยภ�พและสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

3.  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรมได้อย่�ง

 เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.  ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรมอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	
ประเภทของพืชไร่อุตส�หกรรม แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิต ก�รตล�ด ปัจจัย 

ก�รผลิต ก�รจัดก�รในกระบวนก�รผลิต เทคนิคก�รผลิตและก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ก�รตัดสินใจ

ผลิตและเลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรมที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภ�พ 

ในก�รประกอบธุรกิจ

93458	 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Flowering and Ornamental Plant Production Management

	 วัตถุประสงค์
1.  ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ

2.  ใหม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รตดัสนิใจผลติไมด้อกไมป้ระดบัใหส้อดคลอ้งกับศกัยภ�พ

และสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

3.  ใหม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนก�รผลติไมด้อกไมป้ระดบัไดอ้ย�่ง

 เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.  ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับแต่ละประเภทได้อย่�งมี

 ประสิทธิภ�พ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ แนวคิดเก่ียวกับก�รจัดก�รก�รผลิต ก�รตล�ด ปัจจัยก�รผลิต 

ก�รจัดก�รในกระบวนก�รผลิต เทคนิคก�รผลิตและก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ก�รตัดสินใจผลิตและ

เลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เหม�ะสม 

กบัสภ�พแวดลอ้มท�งก�รผลติและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภ�พในก�รประกอบธรุกจิ
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93460		 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Practical Training in Animal Production Management 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ตั้งแต่ก�รว�งแผน ก�รดำ�เนินก�ร

จัดก�รก�รผลิตและก�รตล�ด

2. เพื่อให้มีทักษะ ประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ตั้งแต่ก�รว�งแผน

 ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์และก�รตล�ด

3. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ และให้ข้อเสนอแนะได้อย่�งมี

 ประสิทธิภ�พ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รศึกษ�ภ�คทฤษฎี และภ�คปฏิบัติในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ ในขั้นตอนต่�งๆ ตั้งแต่

ก�รว�งแผน ก�รดำ�เนนิก�รจดัก�รก�รผลติ และก�รประเมนิผลก�รจดัก�รก�รผลติสตัว ์ตลอดจนส�ม�รถ

วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ของก�รจัดก�รก�รผลิต พร้อมทั้งกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�และให้ข้อเสนอแนะ

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ให้มีก�รศึกษ�ง�นภ�คสน�มด้�นก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์และก�รอภิปร�ย

ของนักศึกษ�

93461	 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Animal Products and Marketing Management

													 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รผลผลิตและก�รแปรรูปเพิ่มมูลค่�สินค้�ปศุสัตว์

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับตล�ดและก�รจัดก�รตล�ดสินค้�ปศุสัตว์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รจัดก�รผลผลิตปศุสัตว์ที่สำ�คัญและผลพลอยได้ ก�รแปรรูปและก�รเพิ่มมูลค่�ผลผลิต

ปศสุตัว ์ตล�ดและก�รจดัก�รตล�ดสนิค�้ปศสุตัว ์ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขก�รค�้ของสนิค�้ปศสุตัว์

93462	 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Swine and Poultry Production Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ปีก

3. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสุกร 

4. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รผลิตสัตว์ปีก
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบก�รผลิต ก�รว�งแผน และก�รจัดก�รในก�รผลิตสุกรในแต่ละขั้นตอนของวงจร 

ก�รผลิต ตั้งแต่ก�รจัดก�รด้�นปัจจัยก�รผลิตจนกระทั่งก�รจัดก�รผลผลิตที่ออกสู่ตล�ด

ระบบก�รผลิต ก�รว�งแผน และก�รจัดก�รในก�รผลิตสัตว์ปีกในแต่ละขั้นตอนของวงจร

ก�รผลิต ตั้งแต่ก�รจัดก�รด้�นปัจจัยก�รผลิตจนกระทั่งก�รจัดก�รผลผลิตที่ออกสู่ตล�ด

93463	 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง		 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Ruminant Production Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

2. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบก�รผลิต ก�รว�งแผน และก�รจัดก�รในก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในแต่ละขั้นตอนของ

วงจรก�รผลิต ตั้งแต่ก�รจัดก�รด้�นปัจจัยก�รผลิตจนกระทั่งก�รจัดก�รผลผลิตที่ออกสู่ตล�ด

93465	 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Aquaculture Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์นำ้�

2.  เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์นำ้�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รผลิตสัตว์นำ้� ก�รจัดก�รในกระบวนก�รผลิตสัตว์์นำ้� ตั้งแต่ก�รว�งแผนก�รผลิต  

ก�รจัดก�รด้�นปัจจัยก�รผลิตจนกระทั่งก�รจัดก�รผลผลิตออกสู่ตล�ด

93466	 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์	 	 	 	 	(6	หนว่ยกติ)

 Technology in Animal Production Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในก�รผลิตสัตว์

2. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในก�รผลิตสัตว์ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มสำ�คัญ หลักก�ร และก�รประยุกต์เทคโนโลยีต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตสัตว์ ตั้งแต่

ก�รจัดก�รระดับฟ�ร์ม ก�รขนส่ง ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ และก�รตล�ด
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93467	 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ		 	 	 	 	(6	หนว่ยกติ)

 Fruit Production Management 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจผลิตไม้ผลให้สอดคล้องกับศักยภ�พ

และสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีในก�รผลิตไม้ผลได้อย่�ง

เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของไมผ้ล แนวคดิเกีย่วกบัก�รจดัก�รก�รผลติ ก�รตล�ด ปจัจยัก�รผลติ ก�รจดัก�ร

ในกระบวนก�รผลิต เทคนิคก�รผลิต และก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ก�รตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลย ี

ก�รผลิตไม้ผลที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิต

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภ�พในก�รประกอบธุรกิจ

93468	 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Vegetable	Production	Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ

2.  เพือ่ใหม้คีว�มรูแ้ละคว�มส�ม�รถในก�รตดัสนิใจผลติผกัใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภ�พและ

สภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รเลือกใช้เทคโนโลยีในก�รผลิตผักได้อย่�ง

เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของผัก แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รผลิต ก�รตล�ด ปัจจัยก�รผลิต ก�รจัดก�ร

ในกระบวนก�รผลิต เทคนิคก�รผลิต และก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ก�รตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลย ี

ก�รผลติผกัทีม่คีว�มสำ�คญัท�งเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หม�ะสมกบัสภ�พแวดลอ้มท�งก�รผลติและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภ�พในก�รประกอบธุรกิจ

93469	 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Animal Production Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับหลักก�รและวิธีก�รวิจัย

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

3. เพื่อประยุกต์ใช้หลักก�รและวิธีก�รในก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รวิจัย แนวท�งและหลักก�รวิจัย วิธีดำ�เนินก�รวิจัย สถิติเพื่อ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รแปลผลก�รวิจัย ก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัย รวมทั้งก�รประยุกต์ใช้หลักก�รและ 

วิธีก�รในก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

94329	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Fundamentals	of	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์
1.   เพือ่ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัฝ�่ยดำ�เนนิก�รธรุกจิก�รเกษตร ตัง้แตก่�รผลติและ

 ก�รจดัห�ปจัจยัก�รผลติ ก�รผลติสนิค�้เกษตร ก�รจดัห� ก�รแปรรปูและก�รเกบ็รกัษ�

 จนถึงก�รจัดจำ�หน่�ยให้แก่ผู้บริโภคและส่งออก

2.   เพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับฝ่�ยสนับสนุนในก�รดำ�เนินธุรกิจก�รเกษตร

3.   เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสภ�วะแวดล้อมท�งธุรกิจก�รเกษตร และลักษณะ

 ของธุรกิจก�รเกษตรในประเทศไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของธุรกิจก�รเกษตร ฝ่�ยดำ�เนินก�รธุรกิจก�รเกษตรตั้งแต่

ก�รผลิต และก�รจัดห�ปัจจัยก�รผลิต ก�รผลิตสินค้�เกษตร ก�รจัดห� ก�รแปรรูปและก�รเก็บรักษ� 

ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ให้แก่ผู้บริโภคภ�ยในประเทศ ตลอดจนก�รส่งออกไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศ  

รวมถึงฝ่�ยสนับสนุนในก�รดำ�เนินธุรกิจก�รเกษตร สภ�วะแวดล้อมท�งธุรกิจก�รเกษตร และลักษณะ 

ของธุรกิจก�รเกษตรในประเทศไทย

94330	 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Products and Processing Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รผลิตผลเกษตร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

3. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้คว�มรู้ในก�รจัดก�รผลิตผลและแปรรูปผลิตผลเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร ก�รเพิ่มมูลค่�ผลิตผลเกษตร  

ก�รเก็บเกี่ยวและวิทย�ก�รหลังก�รเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และสัตว์นำ้� ก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร

เปน็อ�ห�รและเปน็ผลติภัณฑ์ทีไ่มใ่ชอ่�ห�รรวมทัง้พลงัง�น บรรจภุณัฑผ์ลติผลเกษตรและอ�ห�ร ก�รจดัตัง้

โรงง�นแปรรูปผลิตผลเกษตร ก�รลงทุนและก�รจัดก�รด้�นก�รเงินสำ�หรับโรงงง�นแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ก�รว�งแผนก�รผลิตและก�รจัดก�รวัตถุดิบสำ�หรับโรงง�นแปรรูปผลิตผลเกษตร ก�รดำ�เนินก�รก�รผลิต

ในโรงง�นแปรรูปผลิตผลเกษตร ตลอดจนกรณีตัวอย่�งก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูปผลิตผลเกษตร
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94360	 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร	 (6	หน่วยกิต)
	 Operations	and	Human	Resource	Management	in	Agribusiness
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รจัดก�ร

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร

3. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

4. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รดำ�เนินง�นธุรกิจก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและบทบ�ทของก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�ร หน้�ที่ของก�รปฏิบัติก�รในระบบธุรกิจ

ก�รเกษตร ก�รว�งแผนปฏิบัติก�ร ก�รว�งแผนทำ�เลที่ตั้ง ก�รว�งแผนผังกระบวนก�รผลิต ก�รจัดก�ร 

ด้�นสินทรัพย์ วัสดุและบริก�ร ก�รควบคุมคุณภ�พและต้นทุนก�รผลิตสินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์  

ก�รจดัก�รสนิค�้คงคลงั เทคนคิก�รจดัก�รโครงก�รท�งธุรกิจก�รเกษตร แนวคดิก�รจดัก�รทรพัย�กรมนุษย์ 

ก�รว�งแผนบุคล�กร ก�รจดัก�รบคุคลเข�้ทำ�ง�น ก�รพัฒน�บคุล�กร ก�รประเมนิก�รปฏิบตังิ�น ก�รจงูใจ 

ก�รบริห�รค่�ตอบแทน จรรย�วิช�ชีพ ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภ�พและคว�มปลอดภัย กฎหม�ย

และสถ�บันที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ในเชิงธุรกิจก�รเกษตร

94431	 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร		 	 	 	 (6	หน่วยกิต)
 Agricultural Marketing Management
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รตล�ดและก�รจัดก�รก�รตล�ดโดยทั่วไป

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบก�รตล�ด ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร 

นโยบ�ยและม�ตรก�รด้�นก�รตล�ดสินค้�เกษตรของประเทศไทยและต่�งประเทศ

3. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดก�รตล�ด ระบบก�รตล�ด บทบ�ทและหน้�ที่ของก�รตล�ด กระบวนก�รท�ง 

ก�รตล�ด ก�รจัดก�รก�รตล�ดโดยทั่วไป ได้แก่ ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท�งก�รตล�ด ก�รว�งแผน 

ก�รตล�ด ก�รแบ่งส่วนตล�ด ก�รตล�ดเป้�หม�ย ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ ก�รกำ�หนดกลยุทธ์

ส่วนประสมก�รตล�ด ได้แก่ กลยุทธ์ด้�นผลิตภัณฑ์ ร�ค� ก�รจัดจำ�หน่�ย และก�รส่งเสริมก�รตล�ด 

ก�รปฏิบัติก�รและก�รควบคุมท�งก�รตล�ด 

ก�รนำ�แนวคิดท�งก�รตล�ดม�ใช้กับก�รตล�ดสินค้�เกษตร ระบบและสภ�พก�รตล�ด

สนิค�้เกษตร สถ�บนัและองคก์�รท�งก�รตล�ดสนิค�้เกษตร วถิกี�รตล�ดและสว่นเหลือ่มก�รตล�ดสนิค�้

เกษตร ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร ประเภทสินค้�วัตถุดิบ สินค้�กึ่งสำ�เร็จรูป และสินค้�แปรรูป  

ก�รวเิคร�ะหท์�งก�รตล�ดสนิค�้เกษตร พฤตกิรรมผูซ้ือ้สนิค�้เกษตร ก�รแขง่ขนัท�งก�รตล�ดสนิค�้เกษตร 

นโยบ�ยและม�ตรก�รด้�นก�รตล�ด สินค้�เกษตรของประเทศไทยและต่�งประเทศ ตลอดจนแนวท�ง 

ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร
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94432	 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Information	and	Research	in	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับส�รสนเทศท�งธุรกิจก�รเกษตร

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกระบวนก�รวิจัยท�งธุรกิจ

3.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวิธีดำ�เนินก�รวิจัยตั้งแต่ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รนำ�เสนอข้อมูล และก�รเขียนร�ยง�นผลก�รวิจัย

4.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์ในก�รตัดสินใจท�งธุรกิจก�รเกษตร 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของส�รสนเทศท�งธุรกิจก�รเกษตร ก�รสืบค้นส�รสนเทศ และ

ก�รนำ�ส�รสนเทศไปใช้ในก�รดำ�เนินง�นด้�นธุรกิจก�รเกษตร

คว�มหม�ย คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย ระเบียบวิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัยท�งธุรกิจ โดยอ�ศัย

หลักและกระบวนก�รท�งสถิติ คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ก�รร�ยง�นผลก�รวิจัย ก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ในก�รตัดสินใจท�งธุรกิจก�รเกษตร

94433	 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Professional	Experience	in	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รประยุกต์หลักและวิธีก�รท�งธุรกิจก�รเกษตรไปใช้

 ในก�รปฏิบัติง�น

2.  เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รว�งแผน ก�รจัดก�ร ก�รรู้จักแก้ปัญห�และ

 ก�รตัดสินใจท�งธุรกิจก�รเกษตรได้อย่�งมีระบบแบบแผน 

3.   เพื่อส่งเสริมก�รนำ�หลักก�รและวิช�ก�รของมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจน 

คว�มสัมพันธ์กับชุมชนไปใช้ประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�น

4.  เพื่อพัฒน�ให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในก�รประกอบวิช�ชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ก�รประยุกต์หลักก�รและวิธีก�รท�งธุรกิจก�รเกษตรสู่ภ�คปฏิบัติ โดยเน้นก�รจัดก�ร

ธุรกิจก�รเกษตร ก�รเงิน ก�รภ�ษีอ�กร กฎหม�ยธุรกิจ ก�รว�งแผนก�รตล�ดสินค้�เกษตร ก�รจัดระบบ

ส�รสนเทศในธุรกิจก�รเกษตร ก�รศึกษ�และวิจัยท�งธุรกิจก�รเกษตร ก�รใช้กรณีศึกษ�และสถ�นก�รณ์

จำ�ลองเพื่อก�รแก้ไขปัญห�ท�งธุรกิจก�รเกษตร จรรย�วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

เพื่อพัฒน�ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภ�วะก�รเป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พ
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94462	 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 International	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

2.  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในธุรกิจก�รเกษตรระหว่�ง

 ประเทศ

3.  เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รจัดก�รธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีก�รค้�ระหว่�งประเทศ องค์ก�รระหว่�งประเทศที่เกี่ยวกับก�รผลิตและก�รค้�สินค้�

เกษตร ก�รรวมกลุ่มท�งก�รผลิตและก�รค้� ปัญห�และอุปสรรคท�งก�รค้�สินค้�เกษตรระหว่�งประเทศ

ในรูปแบบต่�งๆ บทบ�ทของเทคโนโลยีที่สำ�คัญต่อธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ อ�ทิ เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ เทคโนโลยีชีวภ�พ นโยบ�ยและกลยุทธ์ท�งธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ ก�รจัดก�รธุรกิจ

ก�รเกษตรระหว่�งประเทศที่สำ�คัญ อ�ทิ ด้�นก�รตล�ด ก�รเงิน โลจิสติกส์ ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรด้�น

ก�รส่งออกและก�รนำ�เข้� ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ กฎ ระเบียบ และ

เอกส�รสำ�คญัในธรุกจิก�รค�้ระหว�่งประเทศ บทบ�ทของรฐัตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิก�รเกษตรระหว�่งประเทศ

94463	 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Accounting	and	Finance	in	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รบัญชีท�งธุรกิจ

2. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รท�งก�รเงิน

3. เพื่อให้มีส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รดำ�เนินง�นในธุรกิจก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดท�งก�รบัญชี ก�รบันทึกร�ยก�รบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รวิเคร�ะห์งบ 

ก�รเงิน และก�รบัญชีภ�ษีอ�กรสำ�หรับธุรกิจก�รเกษตร

แนวคิดก�รจัดก�รท�งก�รเงิน ตล�ดก�รเงินและสถ�บันก�รเงิน ก�รว�งแผนท�งก�รเงิน 

ก�รจัดก�รสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ก�รจัดห�เงินทุน โครงสร้�งเงินทุนและต้นทุน

เงินทุน ก�รควบคุมท�งก�รเงิน และก�รจัดก�รสินเชื่อในธุรกิจก�รเกษตร
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94464	 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Management	of	Logistics	and	Supply	Chains	in	Agribusiness

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รโลจิสติกส์

2. เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รโซ่อุปท�น

3. เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์กับก�รดำ�เนินง�นธุรกิจก�รเกษตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดโครงสร�้งพ้ืนฐ�นทีเ่ปน็ปจัจยัสนับสนุนก�รบริห�รจดัก�รกิจกรรม และก�รปฏบิตักิ�ร 

โลจิสติกส์และโซ่อุปท�น คว�มต้องก�รและก�รบริก�รลูกค้� ก�รจัดห�และก�รจัดส่ง ก�รควบคุมสินค้�

คงคลงั ก�รคลงัสนิค้� ก�รขนสง่ต่อเน่ืองหล�ยรปูแบบ คว�มสมัพันธ์คู่ค�้และลกูค�้ ก�รออกแบบเครือข่�ย 

ก�รวัดผลปฏิบัติง�น ระบบส�รสนเทศที่เกี่ยวข้อง ก�รประเมินสถ�นภ�พและศักยภ�พก�รแข่งขันเพื่อ 

เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของธุรกิจในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� เพิ่มคว�มปลอดภัยและสร้�ง

คว�มเชื่อมั่น ตลอดจนก�รนำ�ไปสู่ก�รลดต้นทุนโดยอ�ศัยกิจกรรมโลจิสติกส์

94465	 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

	 Agribusiness	and	Cooperatives	Development	 	 	 	

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับแนวท�งในก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร

2. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์วิธีก�รพัฒน�ที่เหม�ะสมกับธุรกิจก�รเกษตร 

3. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้วิธีก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรได้ 

4. เพื่อให้มีคว�มรู้เรื่องหลักก�รและก�รดำ�เนินธุรกิจสหกรณ์

5. เพื่อให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้วิธีก�รสหกรณ์ในก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรอันนำ�ไปสู่ก�รได้เปรียบท�งด้�นก�รแข่งขัน 

ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รนำ�นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจก�รเกษตร ก�รจัดก�รคว�มรู้ ซึ่งเป็นกระบวน

ก�รในก�รได้ม�ซึ่งคว�มรู้ก�รจัดเก็บคว�มรู้ ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ในธุรกิจก�รเกษตร 

ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์ก�รและก�รพัฒน�ผู้นำ�องค์ก�รเพื่อนำ�พ�ธุรกิจก�รเกษตรให้เติบโตอย่�งยั่งยืน 

แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ อุดมก�รณ์สหกรณ์ หลักก�รสหกรณ์ ก�รจัดตั้งสหกรณ์ ประเภท

สหกรณ์ ก�รดำ�เนินธุรกิจท�งสหกรณ์ ก�รนำ�หลักสหกรณ์ม�พัฒน�ธุรกิจก�รเกษตร





ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์(ทุกวิชาเอก)

ก�รลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิ�เลอืกเสร ีนกัศกึษ�ส�ม�รถเลอืกศกึษ�ไดจ้�กชดุวชิ�หรอืร�ยวชิ�ต�่งๆ  
ที่เปิดสอนต�มโครงก�รสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประก�ศนียบัตร ปริญญ�ตรี หรือเทียบเท่�  
หรือในระดับที่สูงกว่�ปริญญ�ตรี (ต�มประก�ศฯ เกณฑ์ก�รลงทะเบียนเรียนชุดวิช�เลือกเสรี พ.ศ. 2559) 
ยกเว้นชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพของทุกส�ข�วิช�
(2)  ชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่มีเนื้อห�ซำ้�ซ้อนกับชุดวิช�บังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3)  ชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐ�นไว้โดยเฉพ�ะ
(4)  ชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่สภ�วิช�ก�รมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิช�เลือกเสรี
(5)  ชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่มีเนื้อห�และมีก�รทำ�กิจกรรมภ�คปฏิบัติ หรือต�มที่สภ�วิช�ชีพ หรือ

องค์กรวิช�ชีพกำ�หนด
ชุดวิช�ต่�งๆ ที่ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์และสหกรณ์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิช�เลือกเสรี 

ต�มลักษณะดังกล่�วข้�งต้นมีร�ยชื่อดังนี้
 1. ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพของทุกส�ข�วิช�
 2. ชุดวิช� 11006 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รพ�ณิชย์
 3. ชุดวิช� 11007 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รท่องเที่ยว
 4. ชุดวิช� 11008 ภ�ษ�จีนเพื่ออุตส�หกรรมก�รบริก�ร
 5. ชุดวิช� 11009 ภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน
 6. ชุดวิช� 11309 ทฤษฎีก�รสอนภ�ษ�
 7. ชุดวิช� 11312 ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับง�นอ�ชีพในประช�คมอ�เซียน
 8. ชุดวิช� 14111 ทักษะก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษด้วยตนเอง
 9. ชุดวิช� 14212 ไวย�กรณ์ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร
 10. ชุดวิช� 14213 ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 1
 11. ชุดวิช� 14214 ก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษ 1
 12. ชุดวิช� 14215 ภ�ษ�ศ�สตร์ภ�ษ�อังกฤษเบื้องต้น
 13. ชุดวิช� 14216 ก�รสื่อส�รระหว่�งวัฒนธรรม
 14. ชุดวิช� 14317 ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 2
 15. ชุดวิช� 14318 หลักก�รแปล
 16. ชุดวิช� 14319 ทักษะก�รแปลภ�ษ�อังกฤษ
 17. ชุดวิช� 14320 ก�รออกเสียงภ�ษ�อังกฤษ
 18. ชุดวิช� 14421 ก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษ 2
 19. ชุดวิช� 14422 ก�รนำ�เสนอง�นเป็นภ�ษ�อังกฤษอย่�งมีประสิทธิผล
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 20. ชุดวิช� 16344 ก�รพูดและก�รแสดงสำ�หรับวิทยุกระจ�ยเสียง
 21. ชุดวิช� 16360 ก�รศึกษ�ชุมชนเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�
 22. ชุดวิช� 16423 ก�รผลิตภ�พยนตร์ขั้นสูง
 23. ชุดวิช� 16426 ก�รสร้�งสรรค์ง�นโฆษณ�
 24. ชุดวิช� 16440 ก�รเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์/ก�รเขียนเชิงว�รส�รศ�สตร์
 25. ชุดวิช� 16441 ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ก�รผลิตและเผยแพร่ง�นว�รส�รศ�สตร์
 26. ชุดวิช� 16445  ก�รจัดและก�รผลิตร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสียงเบื้องต้น/
    ก�รจัดร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุออนไลน์
 27. ชุดวิช� 16446 ก�รผลติร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสยีงข้ันสงู/ก�รผลติร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสยีง
 28. ชุดวิช� 16448 ก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์เบื้องต้น/
    ก�รสร้�งสรรค์และก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์เบื้องต้น
 29. ชุดวิช� 16449 ก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ขั้นสูง/
    ก�รสร้�งสรรค์และก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ขั้นสูง
 30. ชุดวิช� 16452 ก�รผลิตภ�พยนตร์เบื้องต้น
 31. ชุดวิช� 16455 ก�รรณรงค์และผลิตง�นโฆษณ�
 32. ชุดวิช� 16457 ก�รเขียนเพื่อก�รประช�สัมพันธ์
 33. ชุดวิช� 16458 ก�รสร้�งสรรค์และผลิตง�นประช�สัมพันธ์
 34. ชุดวิช� 16463 ก�รว�งแผน ก�รออกแบบและก�รผลิตสื่อชุมชน
 35. ชุดวิช� 20001 ระบบก�รเรียนก�รสอน
 36. ชุดวิช� 20002 ก�รพัฒน�พฤติกรรมเด็ก
 37. ชุดวิช� 20101 พื้นฐ�นก�รศึกษ�
 38. ชุดวิช� 20201 พัฒนศึกษ�
 39. ชุดวิช� 20202 วิทย�ก�รก�รสอน
 40. ชุดวิช� 20203 ก�รศึกษ�กับชีวิตและชุมชน
 41. ชุดวิช� 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
 42. ชุดวิช� 21211 วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พระดับปฐมวัยศึกษ�
 43. ชุดวิช� 21311 พฤติกรรมก�รสอนปฐมวัยศึกษ�
 44. ชุดวิช� 21312 สื่อก�รสอนระดับปฐมวัยศึกษ�
 45. ชุดวิช� 21313 วรรณกรรมและลีล�คดีระดับปฐมวัยศึกษ�
 46. ชุดวิช� 21321 พฤติกรรมก�รสอนประถมศึกษ�
 47. ชุดวิช� 21322 สื่อก�รสอนระดับประถมศึกษ�
 48. ชุดวิช� 21323 ก�รสอนกลุ่มทักษะ 1: ภ�ษ�ไทย
 49. ชุดวิช� 21324 ก�รสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศ�สตร์
 50. ชุดวิช� 21325 ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษระดับประถมศึกษ�
 51. ชุดวิช� 21401 วรรณกรรมประถมศึกษ�
 52. ชุดวิช� 21411 ก�รสร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษ�
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 53. ชุดวิช� 21412 ก�รสร้�งเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษ�
 54. ชุดวิช� 21413 ก�รจัดก�รศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษ�
 55. ชุดวิช� 21421 ก�รสอนกลุ่มสร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต
 56. ชุดวิช� 21422 ก�รสอนกลุ่มสร้�งเสริมลักษณะนิสัย
 57. ชุดวิช� 21423 ก�รสอนกลุ่มก�รง�นและพื้นฐ�นอ�ชีพ
 58. ชุดวิช� 22151 คว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์
 59. ชุดวิช� 22211 ภ�ษ�ไทย 1: ก�รใช้ภ�ษ�สำ�หรับครู
 60. ชุดวิช� 22212 ภ�ษ�ไทย 2: ก�รประพันธ์สำ�หรับครู
 61. ชุดวิช� 22231 สังคมศึกษ� 1: ภูมิศ�สตร์สำ�หรับครู
 62. ชุดวิช� 22232 สังคมศึกษ� 2: ประวัติศ�สตร์สำ�หรับครู
 63. ชุดวิช� 22241 วิทย�ศ�สตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐ�น
 64. ชุดวิช� 22242 วิทย�ศ�สตร์ 2: วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและเทคโนโลยี
 65. ชุดวิช� 22251 คณิตศ�สตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรข�คณิตวิเคร�ะห์
 66. ชุดวิช� 22252 คณิตศ�สตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
 67. ชุดวิช� 22301 พฤติกรรมก�รสอนมัธยมศึกษ�
 68. ชุดวิช� 22302 สื่อก�รสอนระดับมัธยมศึกษ�
 69. ชุดวิช� 22303 ก�รจัดระบบก�รสอนก�รง�นและอ�ชีพ
 70. ชุดวิช� 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
 71. ชุดวิช� 22306 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนอ�ชีวศึกษ�
 72. ชุดวิช� 22311 ภ�ษ�ไทย 3: ภ�ษ�ศ�สตร์สำ�หรับครู
 73. ชุดวิช� 22312 ภ�ษ�ไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
 74. ชุดวิช� 22331 สังคมศึกษ� 3: เศรษฐศ�สตร์สำ�หรับครู
 75. ชุดวิช� 22332 สังคมศึกษ� 4: สังคมวิทย� – ม�นุษยวิทย� สำ�หรับครู
 76. ชุดวิช� 22341 วิทย�ศ�สตร์ 3: แนวคิดวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์
 77. ชุดวิช� 22342 วิทย�ศ�สตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
 78. ชุดวิช� 22351 คณิตศ�สตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตน�มธรรม เวกเตอร์ และคว�มน่�จะเป็น
 79.  ชุดวิช� 22352 คณิตศ�สตร์ 4: พัฒน�ก�รของคณิตศ�สตร์
 80.  ชุดวิช� 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษ�
 81.  ชุดวิช� 22402 ประช�กรและประช�กรศึกษ�
 82.  ชุดวิช� 22403 วิทย�ก�รสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
 83.  ชุดวิช� 22411 ก�รสอนภ�ษ�ไทย
 84.  ชุดวิช� 22412 ภ�ษ�ไทย 5: ก�รอ่�นสำ�หรับครู
 85.  ชุดวิช� 22413 ภ�ษ�ไทย 6: ก�รเขียนสำ�หรับครู
 86.  ชุดวิช� 22414 ภ�ษ�ไทย 7: วรรณคดีวิจ�รณ์สำ�หรับครู
 87.  ชุดวิช� 22415 ภ�ษ�ไทย 8: คติชนวิทย�ก�รสำ�หรับครู
 88.  ชุดวิช� 22431 ก�รสอนสังคมศึกษ�
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 89.  ชุดวิช� 22432 สังคมศึกษ� 5: ประวัติศ�สตร์ไทยสำ�หรับครู
 90.  ชุดวิช� 22433 สังคมศึกษ� 6: รัฐศ�สตร์สำ�หรับครู
 91.  ชุดวิช� 22434 จริยศึกษ�
 92.  ชุดวิช� 22441 ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์
 93.  ชุดวิช� 22448 วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พก�ยภ�พ 1
 94.  ชุดวิช� 22449 วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พก�ยภ�พ 2
 95.  ชุดวิช� 22451 ก�รสอนคณิตศ�สตร์
 96.  ชุดวิช� 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมก�รดิฟเฟอเรนเซียล
 97.  ชุดวิช� 22455 ตรรกศ�สตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
 98.  ชุดวิช� 23304 โรงเรียนกับชุมชน
   99.  ชุดวิช� 24402 ก�รพัฒน�แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
 100.  ชุดวิช� 24403 ก�รวัดและประเมินผลกลุ่มวิช�เตรียมประสบก�รณ์
 101.  ชุดวิช� 24404 ก�รวัดและประเมินผลกลุ่มวิช�ทักษะและสร้�งเสริมประสบก�รณ์
 102.  ชุดวิช� 24405 ก�รวัดและประเมินผลกลุ่มวิช�เฉพ�ะ
 103.  ชุดวิช� 27104 วิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� 
 104.  ชุดวิช� 32477 ก�รจดัก�รธรุกิจนำ�เท่ียวและมคัคเุทศก์ และก�รจดัก�รธุรกิจตวัแทนท่องเทีย่ว
 105.  ชุดวิช� 32480 ก�รจัดก�รห้องพัก และก�รจัดก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม
 106.  ชุดวิช� 32485 คว�มรู้เฉพ�ะอ�ชีพมัคคุเทศก์และก�รบริก�รในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
 107.  ชุดวิช� 33204 กฎหม�ยมห�ชนสำ�หรับก�รบริห�รก�รปกครองท้องที่
 108.  ชุดวิช� 33206 สหกรณ์ วิส�หกิจชุมชน และก�รจัดก�รก�รตล�ด
 109.  ชุดวิช� 33209 สัมมน�กฎหม�ยสำ�หรับนักปกครองท้องที่
 110.  ชุดวิช� 33210 สัมมน�ก�รบริห�รก�รปกครองท้องที่
 111.  ชุดวิช� 33305 กฎหม�ยแพ่ง พ�ณิชย์ และที่ดินสำ�หรับนักปกครองท้องที่
 112.  ชุดวิช� 33307 กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับนักปกครองท้องที่
 113.  ชุดวิช� 33312 หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และก�รจัดก�รก�รเกษตร ทรัพย�กร 
    ธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม
 114.  ชุดวิช� 33452 กฎหม�ยอ�ญ�สำ�หรับนักปกครองท้องที ่
 115.  ชุดวิช� 33453 ก�รจัดก�รองค์ก�รและทรัพย�กรมนุษย์สำ�หรับนักปกครองท้องที่
 116.  ชุดวิช� 33454 นโยบ�ยส�ธ�รณะ ยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนก�รบริห�รก�รปกครอง 
    ท้องที่ 
 117.  ชุดวิช� 51102 ก�รส่งเสริมสุขภ�พจิตและก�รพย�บ�ลจิตเวช
 118.  ชุดวิช� 51103 พย�ธิสรีรวิทย�และเภสัชวิทย�คลินิกสำ�หรับพย�บ�ล
 119.  ชุดวิช� 51105 ก�รพย�บ�ลชุมชมและก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น
 120.  ชุดวิช� 51207 ก�รพย�บ�ลเด็กและวัยรุ่น 
 121.  ชุดวิช� 51208 ก�รพย�บ�ลผู้ใหญ่และผู้สูงอ�ยุ 
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 122.  ชุดวิช� 51309 ก�รพย�บ�ลครอบครัวและก�รผดุงครรภ์
 123.  ชุดวิช� 52310 ก�รฝึกปฏิบัติง�นส�ธ�รณสุขในชุมชน
 124.  ชุดวิช� 52311 ก�รปฐมพย�บ�ลและก�รบำ�บัดโรคเบื้องต้น
 125.  ชุดวิช� 52405 ก�รฝึกง�นก�รบำ�บัดโรคเบื้องต้น และส�ธ�รณสุขในชุมชน
 126.  ชุดวิช� 54113 สุขศ�สตร์อุตส�หกรรม: ก�รประเมิน
 127.  ชุดวิช� 54118 ปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์
 128.  ชุดวิช� 54121 ปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น
 129.  ชุดวิช� 54125 ก�รตรวจวัดและประเมินท�งสุขศ�สตร์อุตส�หกรรม
 130.  ชุดวิช� 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมคว�มปลอดภัย
 131.  ชุดวิข� 55307/55324 ก�รฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศ�สตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 
 132.  ชุดวิช� 55310/55325 นวดแผนไทย 1
 133.  ชุดวิช� 55311 ก�รฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
 134.  ชุดวิช� 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
 135.  ชุดวิช� 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
 136.  ชุดวิช� 55315/55329 นวดแผนไทย 2
 137.  ชุดวิช� 55316/55330 ก�รฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
 138.  ชุดวิช� 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
 139.  ชุดวิช� 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
 140.  ชุดวิช� 55319/55333 ก�รฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
 141.  ชุดวิช� 55320/55322 ร่�งก�ยมนุษย์
 142.  ชุดวิช� 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
 143.  ชุดวิช� 71114 ก�รจัดก�รและเทคนิคก�รบริก�รในโรงแรม
 144.  ชุดวิช� 71205 เคมีและจุลชีววิทย�ท�งอ�ห�ร
 145.  ชุดวิช� 71215 ก�รจัดก�รและเทคนิคก�รบริก�รในภัตต�ค�ร
 146.  ชุดวิช� 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทย�ของอ�ห�ร
 147.  ชุดวิช� 71332 เคมีและจุลชีววิทย�ของอ�ห�ร
 148.  ชุดวิช� 72399 ก�รฝึกง�นด้�นพัฒน�ก�รครอบครัวและชุมชน
 149.  ชุดวิช� 91458 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้

 (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 150.  ชุดวิช� 93446 ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก
 151.  ชุดวิช� 93447 ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 152.  ชุดวิช� 93455 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช

 (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 153.  ชุดวิช� 93460 ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์

 (สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)
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 154.  ชุดวิช� 96401 ระบบสำ�นักง�นอัตโนมัติ
 155.  ชุดวิช� 96408 ก�รจัดก�รระบบฐ�นข้อมูล
 156.  ชุดวิช� 96411 ระบบส�รสนเทศและก�รจัดก�รคว�มรู้
 157.  ชุดวิช� 96413 ก�รออกแบบและพัฒน�เว็บ
 158.  ชุดวิช� 96414 ก�รโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 159.  ชุดวิช� 97216 เทคโนโลยีกระบวนก�รพิมพ์
 160.  ชุดวิช� 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และก�รบำ�รุงรักษ�ในอุตส�หกรรม/เครื่องมือ 
    และเครื่องจักรกลก�รผลิต
 161.  ชุดวิช� 97316 เทคโนโลยีในก�รออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนก�รผลติในอตุส�หกรรม
 162.  ชุดวิช� 97318 ก�รออกแบบท�งก�รพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 163.  ชุดวิช� 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
 164.  ชุดวิช� 97404 กระบวนก�รพิมพ์พื้นนูนและพื้นร�บ
 165.  ชุดวิช� 97405 กระบวนก�รพิมพ์พื้นลึก ก�รพิมพ์พื้นฉลุล�ยผ้�และก�รพิมพ์ไร้แรงกด
 166.  ชุดวิช� 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
 167.  ชุดวิช� 97425 ก�รวิจัยและก�รสัมมน�ท�งเทคโนโลยีก�รผลิตอุตส�หกรรม
 168.  ชุดวิช� 97427 ก�รแปรรูปอ�ห�รและเกษตรแปรรูป
 169.  ชุดวิช� 97431 เทคโนโลยีก�รแปรรูปบรรจุภัณฑ์
 170.  ชุดวิช� 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
 171.  ชุดวิช� 99311 ระบบสำ�นักง�นอัตโนมัติและพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 172.  ชุดวิช� 99412 หลักก�รและก�รบริห�รเครือข่�ย
 173.  ชุดวิช� 99413 ก�รโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 174.  ชุดวิช� 99420 ก�รโปรแกรมเว็บ
 175.  ชุดวิช� 99421 ก�รโปรแกรมเชิงวัตถุ
 176.  ชุดวิช� 99422 ก�รโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ง สำ�หรับเกณฑ์ก�รลงทะเบียนเรียนชุดวิช�เกินโครงสร้�งหลักสูตร นักศึกษ�ส�ม�รถลง
ทะเบียนเรียนชุดวิช�หรือร�ยวิช�ต่�งๆ ที่เปิดสอนในมห�วิทย�ลัยได้ ยกเว้นชุดวิช�ที่มีลักษณะอย่�งหนึ่ง
อย่�งใดดังต่อไปนี้

1.  ชุดวิช�ประสบก�รณ์วิช�ชีพของทุกส�ข�วิช�
2.  ชุดวิช�หรือร�ยวิช�ที่มีเนื้อห�และภ�คปฏิบัติในก�รอบรมเข้ม หรือก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

ไว้เฉพ�ะสำ�หรับหลักสูตรนั้นๆ

3.  ชุดวิช�ที่มีเนื้อห�ซำ้�ซ้อนกับชุดวิช�บังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงต�มตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหม�ยเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้

 และสิ่งแวดล้อม

Laws Pertaining to Forest Resources 

 and Environment

91428

กฎหม�ยธุรกิจและก�รภ�ษีอ�กร Business Law and Taxation 30206
กฎหม�ยและกระบวนก�รท�งก�รเมือง

 ของสหกรณ์

Law and Political Process for Co-operatives 92220

ก�รเงินธุรกิจและกฎหม�ยธุรกิจ Business Finance and Business Law 30209
ก�รจัดก�รก�รเงินและก�รภ�ษีอ�กร

 สำ�หรับสหกรณ์

Financial Management and Taxation 

 for Co-operatives

92223

ก�รจัดก�รก�รตล�ดสินค้�เกษตร Agricultural Marketing Management 94431
ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agro-Tourism Management 91465
ก�รจัดก�รก�รปฏิบัติก�รและ

 ทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รเกษตร

Operations and Human Resource 

 Management in Agribusiness

94360

ก�รจัดก�รก�รผลิตธัญพืชและ

 พืชอ�ห�รสัตว์

Cereal and Forage Crop Production 

 Management

93456

ก�รจัดก�รก�รผลิตผักเชิงธุรกิจ Vegetable Production Management 93468
ก�รจัดก�รก�รผลิตพืชไร่อุตส�หกรรม Industrial Crop Production Management 93457
ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

 เชิงธุรกิจ

Flowering and Ornamental Plant 

 Production Management

93458

ก�รจัดก�รก�รผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ Fruit Production Management 93467
ก�รจัดก�รก�รผลิตและดำ�เนินง�น

 และหลักก�รตล�ด

Production and Operation Management  

 and Principle of Marketing

30210

ก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง Ruminant Production Management 93463
ก�รจัดก�รก�รผลิตสุกรและสัตว์ปีก Swine and Poultry Production Management 93462
ก�รจัดก�รคว�มรู้ ภูมิปัญญ� 

 และนวัตกรรมเกษตร 

Knowledge and Wisdom Management 

 and Agricultural Innovation 

91352

ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ Forest Resources Management 91363
ก�รจัดก�รผลผลิตพืช Crop Commodity Management 93353
ก�รจัดก�รผลผลิตและก�รตล�ดสินค้�

 ปศุสัตว์

Animal Products and Marketing Management

 

93461
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ก�รจัดก�รผลิตผลและก�รแปรรูป

 ผลิตผลเกษตร

Agricultural Products and Processing 

 Management

94330

ก�รจัดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� Aquaculture Management 93465
ก�รจัดก�รฟ�ร์ม Farm Management 90201
ก�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์ Co-operatives Operational and Management 92320
ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และโซ่อุปท�น

 ในธุรกิจก�รเกษตร

Management of Logistics and Supply 

 Chains in Gribusiness

94464

ก�รจัดก�รสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ Strategic for Co-operatives Management 92311
ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมป่�ไม้ Forest Environment Management 91458
ก�รจัดก�รสุขภ�พสัตว์ Animal Health Management 93355
ก�รบริห�รจัดก�รทุนเพื่อก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

Capital Administration for Agricultural 

 Extension and Development

91419

ก�รบัญชีก�รเงิน และก�รบัญชี

 เพื่อก�รจัดก�ร

Financial Accounting and Managerial 

 Accounting

30208

ก�รบัญชีและก�รเงินในธุรกิจก�รเกษตร Accounting and Finance in Agribusiness 94463
ก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและก�รขย�ยพันธุ์พืช Crop Improvement and Plant Propagation 93337
ก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รสืบพันธุ์สัตว์ Animal Breeding and Reproduction 93345
ก�รป่�ไม้ชุมชน Community Forestry 91427
ก�รผลิตพืช Crops Production 90307
ก�รผลิตสัตว์ Animal Production 90305
ก�รผลิตสัตว์เชิงนันทน�ก�รและเศรษฐกิจ Animal Production for Recreation and 

 Economics

91466

ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตพืช Practical Training in Crop Production 

 Management

93455

ก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ Practical Training in Animal Production 

 Management 

93460

ก�รฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก�รผลิตพืช Skill Training in Crop Production 93256
ก�รพัฒน�ชุมชนเกษตร Agricultural Community Development 91307
ก�รพัฒน�ธุรกิจก�รเกษตรและสหกรณ์ Agribusiness and Cooperatives Development 94465
ก�รวิจัยก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร Research in Agricultural Extension and 

 Development

91420

ก�รวิจัยท�งก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ Research in Animal Production Management 93469
ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

 เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

Agricultural Extension and Development

 for Sustainable Development

91353
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น

 เพื่อก�รเกษตร

Basic Mathematics and Science 

 for Agriculture

90208

คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รสหกรณ์ Fundamentals of Co-operatives 92116
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจก�รเกษตร Fundamentals of Agribusiness 94329
คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�ร Introduction to Administration 30201
ดิน นำ้� และปุ๋ย Soils, Water and Fertilizers 90406
ทักษะชีวิต Life Skills 10103
เทคโนโลยีในก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ Technology in Animal Production 

 Management

93466

เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรเกษตร

 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

Technology for Agricultural Resources, 

 National Resources, and Environmental 

 Resources Management

90206

ไทยกับสังคมโลก Thailand and the World Community 10152
ไทยศึกษ� Thai Studies 10151
ธุรกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ International Agribusiness 94462
นิเวศวิทย�และก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ Ecology and Natural Resources Management 91325
ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตพืช Professional Experience in Crop Production 

 Management

93442

ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รก�รผลิตสัตว์ Professional Experience in Animal Production

 Management

93448

ประสบก�รณ์วิช�ชีพก�รจัดก�รทรัพย�กร

 ป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

Professional Experience in Forest Resources 

 and Environmental

91467

ประสบก�รณ์วิช�ชีพธุรกิจก�รเกษตร Professional Experience in Agribusiness 94433
ประสบก�รณ์วิช�ชีพบริห�รธุรกิจสหกรณ์ Professional Experience in Co-operatives 

 Business Administration

92425

ประสบก�รณ์วิช�ชีพส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

Professional Experience in Agricultural 

 Extension and Development

91421

ผู้นำ� มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทย�

 ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

Leadership, Human Relation and Psychology 

 in Agricultural Extension and 

 Development

91201

พืชสวนประดับในก�รจัดภูมิทัศน์ Ornamental Plants in Landscaping 91464
พื้นฐ�นคว�มรู้สิ่งแวดล้อม Fundamentals of Environment 91357
ภ�ษ�เขมรเพื่อก�รสื่อส�ร Khmer for Communication 10163
ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร Chinese for Communication 10162
ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร Thai for Communication 10161
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร English for Communication 10111
ระบบส�รสนเทศและก�รวิจัยเพื่อก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรป่�ไม้และสิ่งแวดล้อม

Information System and Research for Forest 

 and Environmental Management 

91463

วนศ�สตร์เกษตร Agroforestry 91326
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment 

 for Life

10141

วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รผลิตพืช Science for Crop Production 93335
ศัตรูพืชเบื้องต้น Introduction to Crop Pests 93257
สถิติธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ Business Statistics and Quantitative Analysis 32206
สหกรณ์กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม Co-operatives for Social and Economic 

 Development

92117

สังคมมนุษย์ Human Society 10131
สังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน Society and Culture in the ASEAN Community 10164
ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รก�รผลิตพืช Information for Crop Production Management 93454
ส�รสนเทศและก�รวิจัยท�งธุรกิจ 

 ก�รเกษตร

Information and Research in Agribusiness 94432

ส�รสนเทศและวิธีก�รวิจัยท�งสหกรณ์ Information System and Research 

 Methodology for Co-operatives

92411

ส�รสนเทศและสื่อเพื่อก�รส่งเสริม

 และพัฒน�ก�รเกษตร

Information and Media for Agricultural 

 Extension and Development

91110

หลักก�รจัดก�รก�รผลิตพืช Principles of Crop Production Management 93352
หลักก�รบริห�รก�รส่งเสริมและ

 พัฒน�ก�รเกษตร

Principles of Administration in Agricultural

 Extension and Development

91351

หลักก�รส่งเสริมก�รป่�ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม Fundamentals of Forestry Extension for 

 Environment

91324

หลักก�รส่งเสริมและก�รพัฒน�ก�รเกษตร Fundamentals of Agricultural Extension 

 and Development

91109

หลักเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น Principles of Economics 60120
องค์ก�รและก�รจัดก�ร และก�รจัดก�ร

 ทรัพย�กรมนุษย์

Organization and Management and Human 

 Resource management

30211

อ�รยธรรมมนุษย์ Human Civilization 10121
อ�ห�รและก�รให้อ�ห�รสัตว์ Feeds and Feeding 93354
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณฑิชา	พุทซาคำา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์

  
บรรณาธิการ
	 ผู้แทนทุกแขนงวิชา/วิชาเอก	

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาวเบญจมาศ	นนทรักษ์

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562

 



หลักสูตรการศึกษา

มสธ. แหล่งการศึกษา
ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด ฝพส.สว.928

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช




