
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร
คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

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

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103
10141
10151
10152

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

90201
90206
90208
90305
90307

30201
30206
60120
94329
94330
94360
94431
94432
94433
94462
94463
94464

91307
91352
94465

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

ทักษะชวีติ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

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

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

   วชิาแกน บังคับ 5 ชุดวชิา
การจดัการฟาร์ม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช

ไทยกบัสังคมโลก
   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร
ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *
ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหาร
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร
การจดัการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร

การพัฒนาชมุชนเกษตร
การจดัการความรู้ ภมูปิัญญา และนวตักรรมเกษตร
การพัฒนาธรุกจิการเกษตรและสหกรณ์

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

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

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30206

90201

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94463

94464

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวชิาเกษตรกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management
 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)
   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

การจดัการฟาร์ม

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

ไทยศึกษา

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

90201

90305

90307

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94465

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

อารยธรรมมนุษย์

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวชิาบัญช ีการเงินและการธนาคาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

การผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

รายละเอียดของหลกัสตูร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

สังคมมนุษย์

การจดัการฟาร์ม

การผลิตสัตว์

ไทยศึกษา

การพัฒนาธรุกจิการเกษตรและสหกรณ์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

30206

90201

90305

90307

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94463

94464

94465

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใชท่างการเกษตร บัญช ีการเงินและการธนาคาร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร

การพัฒนาธรุกจิการเกษตรและสหกรณ์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

ไทยศึกษา

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

การจดัการฟาร์ม

การผลิตสัตว์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

สังคมมนุษย์

อารยธรรมมนุษย์

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30206

90201

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94463

94464

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร

การจดัการฟาร์ม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

ไทยศึกษา

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

90201

90305

90307

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94465

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธรุกจิ/พาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

การจดัการฟาร์ม

การผลิตสัตว์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

การพัฒนาธรุกจิการเกษตรและสหกรณ์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก  : ธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

30206

90201

90305

90307

94329

94360

94431

94432

94433

94462

94463

94464

94465

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

Last updated: 8-February-2019

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ไทยศึกษา

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

การจดัการฟาร์ม

การผลิตสัตว์

การผลิตพืช

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตร

การจดัการการปฎบิัติการและทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

ประสบการณ์วชิาชพีธรุกจิการเกษตร *

ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร

การพัฒนาธรุกจิการเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่น  ๆที่มิใชท่างการเกษตร บริหารธรุกจิ/พาณิชยศาสตร์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

สารสนเทศและการวจิยัทางธรุกจิการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)


