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ค าน า
 

  ส ำหรับประเทศไทยแลว้โดยทั่วไปเป็นทีย่อมรับกันวำ่ กำรพัฒนำเศรษฐกจิของประเทศจะประสบผลส ำเร็จ

เพียงใดนั้นขึน้อยู่กับควำมสำมำรถในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรใหเ้จรญิรุดหนำ้ไปพรอ้มกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เนื่องจำกประชำกรสว่นใหญ่ของประเทศมอีำชพีทำงกำรเกษตร ถำ้เกษตรกรไดรั้บกำรพัฒนำใหม้ี

ฐำนะทำงเศรษฐกิจดีขึ้นตำมหลักกำรแลว้ ย่อมจะท ำใหก้ำรพัฒนำประเทศในดำ้นอื่นประสบผลส ำเร็จดว้ย 

ทัง้ทำงดำ้นสังคมและสิง่แวดลอ้ม ดังนั้น กำรพัฒนำกำรเกษตรจึงเป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิและ

สังคมไทย กำรพัฒนำกำรเกษตรทีไ่ดผ้ลจ ำเป็นตอ้งอำศัยควำมร่วมมอืทัง้ภำครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกร 

ในชนบท หนทำงหนึ่งที่จะท ำใหก้ำรพัฒนำกำรเกษตรบรรลุเป้ำหมำยก็คือ กำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทำงดำ้นกำรเกษตรใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถมำกขึน้ 
  สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช จงึไดเ้ปิดสอนหลักสตูรทำงดำ้น

ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม กำรจัดกำรกำรผลติพืช กำรจัดกำร     

กำรผลติสตัว ์ธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร รวมทัง้สหกรณ์และธุรกจิชมุชน โดยมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะเพิม่พูน

ควำมรูค้วำมสำมำรถ และวทิยฐำนะใหก้ับบุคลำกรที่ปฏิบัตงิำนเกี่ยวขอ้งกับกำรเกษตรทัง้ภำครัฐและเอกชน 

ตลอดจนประชำชนทัว่ไปทีส่นใจ โดยจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมระบบเปิดทีย่ดึหลักกำรศกึษำตลอดชวีติ 

 

 

 
  
                                                    (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดสุติ  เวชกจิ) 
                                 ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 
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ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์

1.  หลกัการและเหตผุล 
 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ ไดก้่อตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภำยใตช้ื่อ “สำขำวชิำส่งเสริมกำรเกษตร        

และสหกรณ์” เนื่องจำกในขณะนั้นไดจั้ดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรส่งเสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวชิำ   

สง่เสรมิกำรเกษตร วชิำเอกสง่เสรมิกำรเกษตร และแขนงวชิำสหกรณ์ วชิำเอกสหกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับงำนวจิัยเรื่อง 

“ควำมคดิเห็นของประชำชนตอ่มหำวทิยำลัยเปิด 2521” โดยคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำศกึษำและจัดท ำโครงกำร ผลกำรวจัิย

ดงักลำ่วชีใ้หเ้ห็นวำ่ มผีูส้นใจสำขำวชิำทำงเกษตรเป็นจ ำนวนมำกในจ ำนวนสำขำวชิำทีเ่ลอืกเป็นอันดับหนึง่จำก 10 สำขำวชิำ 

ซึง่สอดคลอ้งกับมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจกิำยน 2522 ใหม้ีโครงกำรจัดตัง้สำขำวชิำเพื่อผลติและพัฒนำ

ก ำลงัคนทำงกำรเกษตรและสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประเทศชำต ิ

 ต่อมำ สำขำวชิำฯ ไดพั้ฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดสอนระดับปริญญำตรีและระดับประกำศนียบัตร 
ดงัรำยละเอยีดตอ่ไปนี ้

 1.1 แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร/วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 
  พ.ศ. 2525 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรส่งเสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์บัณฑติ แขนงวชิำส่งเสรมิกำรเกษตร 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2524) เป็นครัง้แรก 

  พ.ศ. 2543 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวชิำส่งเสรมิกำรเกษตร วชิำเอกสง่เสริม

กำรเกษตร (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2542)  

  พ.ศ. 2553 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำสง่เสรมิกำรเกษตร (หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551)  
  พ.ศ. 2555 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำสง่เสรมิกำรเกษตร (หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554)  

  พ.ศ. 2560 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ วชิำเอกสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

  พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร (หลักสูตรใหม ่ 

พ.ศ. 2561) เป็นครัง้แรก และสภำมหำวทิยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำชไดพ้จิำรณำอนุมัตหิลักสตูรแลว้เมือ่วนัที ่30 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2561 
 พ.ศ. 2565 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต วชิำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึง่ สป.อว. ไดพ้จิำรณำควำมสอดคลอ้งของหลักสตูรแลว้เมือ่วันที ่17 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2564 

1.2 แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
  พ.ศ. 2534 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรส่งเสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์บัณฑติ แขนงวชิำส่งเสรมิกำรเกษตร 

วชิำเอกสง่เสรมิกำรป่ำไม ้(ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2533 เป็นครัง้แรก  

  พ.ศ. 2538 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร วชิำเอก

กำรจัดกำรกำรผลติพืช (ต่อเนื่อง) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2537 และหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำธุรกจิ

กำรเกษตร วชิำเอกธรุกจิกำรเกษตร (ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2537 เป็นครัง้แรก  
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  พ.ศ. 2543 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร วชิำเอก 

กำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์(ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2537 เป็นครัง้แรก 

  พ.ศ. 2546 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร วชิำเอก 

กำรจัดกำรกำรผลติพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544 และหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำ

สง่เสรมิกำรเกษตร วชิำเอกสง่เสรมิกำรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545 
  พ.ศ. 2548 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำธุรกจิกำรเกษตร วชิำเอกธุรกจิ

กำรเกษตร (ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2547  

  พ.ศ. 2551 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำกำรจัดกำรกำรเกษตร (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ประกอบดว้ย 4 วชิำเอก ไดแ้ก ่วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม วชิำเอก

กำรจัดกำรกำรผลตืพชื วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์และวชิำเอกธรุกจิกำรเกษตร  

  พ.ศ. 2555  ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำกำรจัดกำรกำรเกษตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประกอบดว้ย 4 วชิำเอก ไดแ้ก่ วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม วชิำเอก

กำรจัดกำรกำรผลตืพชื วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์และวชิำเอกธรุกจิกำรเกษตร  

  พ.ศ. 2560 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำกำรจัดกำรกำรเกษตร (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบดว้ย 4 วชิำเอก ไดแ้ก่ วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม วชิำเอก

กำรจัดกำรกำรผลตืพชื วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์และวชิำเอกธรุกจิกำรเกษตร 

  พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตว ์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลิตพืชไร่อุตสำหกรรม (หลักสูตรใหม ่ 

พ.ศ. 2561) หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) 

หลักสตูรประกำศนียบตัรกำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสตูรประกำศนยีบัตร

กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เป็นครัง้แรก และสภำมหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช  

ไดพ้จิำรณำอนุมัตหิลกัสตูรแลว้เมือ่วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2561 
  พ.ศ. 2565 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ แขนงวชิำกำรจัดกำรกำรเกษตร (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประกอบดว้ย 4 วชิำเอก ไดแ้ก่ วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลตืพืช วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และวชิำเอกธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร ซึง่ สป.อว.     

ไดพ้จิำรณำควำมสอดคลอ้งของหลักสตูรแลว้เมือ่วันที ่17 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

 1.3 แขนงวชิาสหกรณ/์สหกรณ์และธุรกจิชุมชน 

  พ.ศ. 2525 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชำสหกรณ์  

ตอ่เนือ่ง 2 ปี (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2524) เป็นครัง้แรก  
  พ.ศ. 2552 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรบรหิำรธุรกจิบัณฑติ แขนงวชิำสหกรณ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 
เป็นครัง้แรก  

  พ.ศ. 2555 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ แขนงวชิำสหกรณ์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

  พ.ศ. 2560 ไดเ้ปิดสอนหลักสตูรบรหิำรธุรกจิบัณฑติ แขนงวชิำสหกรณ์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(หลกัสตูรพหวุทิยำกำร) 

  พ.ศ. 2565 ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ แขนงวชิำสหกรณ์และธรุกจิชมุชน (หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) ซึง่ สป.อว. ไดพ้จิำรณำควำมสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้เมือ่วันที ่17 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
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  พ.ศ. 2565 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรบรหิำรธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชุมชน (หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2565) เป็นครัง้แรก และสภำมหำวทิยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำชไดพ้จิำรณำอนุมัตหิลักสตูรแลว้เมือ่วันที ่28 เมษำยน 

พ.ศ. 2565 

  ดงันัน้ เพือ่ใหช้ือ่สำขำวชิำครอบคลมุหลกัสตูรตำ่งๆ ทีม่กีำรจัดกำรเรยีนกำรสอน จงึไดม้กีำรเปลีย่นชือ่

สำขำวชิำจำก “ส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์” เป็น “เกษตรศำสตร์และสหกรณ์” ตำมที่ไดม้ีกำรประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำ เมือ่วันที ่28 มถิุนำยน พ.ศ. 2555 โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อเพิม่พูนควำมรูค้วำมสำมำรถและ

วทิยฐำนะใหแ้ก่บุคลำกรทีป่ฏบิัตงิำนเกีย่วขอ้งกับกำรเกษตรทัง้ภำครัฐและเอกชน เกษตรกรตลอดจนประชำชน

ทั่วไปทีส่นใจ โดยจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมระบบเปิดทีย่ดึหลักกำรศกึษำตลอดชวีติ เพื่อเป็นกำรพัฒนำก ำลังคน 

ในดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่อำชพีเกษตรและสหกรณ์ อันจะสง่ผลให ้

มคีวำมรักตอ่ธรรมชำต ิและปรำรถนำจะอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละระบบนเิวศสบืไป 

  สำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์จงึเป็นสำขำวชิำทีจ่ ำเป็นยิง่ต่อกำรทีจ่ะชว่ยพัฒนำกำรเกษตร

ของประเทศไทยใหส้ำมำรถสรำ้งผลผลติทีส่ำมำรถแขง่ขันไดใ้นตลำดโลก รวมทัง้กำรพัฒนำก ำลังคนและพัฒนำ

ประเทศ และยังชว่ยปิดชอ่งวำ่งระหวำ่งเกษตรกรกบัเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ ทัง้นี ้เมือ่เกษตรกรมคีวำมรูเ้พิม่ขึน้กำรยอมรับ

ควำมรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทำงกำรเกษตรจำกเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐก็ง่ำยขึน้ นอกจำกนี้ สำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์
ยังชว่ยพัฒนำประชำชนทั่วไปใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเรือ่งกำรเกษตร เพือ่จะไดม้ทีัศนคตทิีด่ตีอ่อำชพีเกษตร และ

ใหเ้กดิควำมรักในธรรมชำตแิละร่วมมอือนุรักษ์ธรรมชำตแิละระบบนเิวศใหด้ขี ึน้สบืไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 วตัถุประสงคท์ ัว่ไป 
  1) เพือ่ผลติบัณฑติและพัฒนำทรัพยำกรมนุษยท์ำงดำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร สหกรณ์และธรุกจิ

ชมุชน ธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร กำรจัดกำรกำรผลติพืชและสตัว ์รวมทัง้กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศดว้ยระบบกำรศกึษำทำงไกล 

  2) เพือ่สนับสนุนงำนวจิัยและจัดกำรองคค์วำมรูใ้นกำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตร สหกรณ์ ทรัพยำกรป่ำไม ้
และสิง่แวดลอ้ม ตัง้แตร่ะดบัทอ้งถิน่ ระดบัชำต ิจนถงึระดบันำนำชำต ิ

  3) เพื่อเผยแพร่ควำมรูแ้ละเรียนรูร้่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองคก์รทอ้งถิน่ ดำ้นเกษตรศำสตร ์

สหกรณ์ ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  

  4) เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนกจิกำรดำ้นกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 

  5) เพือ่พัฒนำใหเ้ป็นองคก์รทีม่กีำรบรหิำรจัดกำรทีต่อบสนองตอ่พันธกจิของมหำวทิยำลัย 

 2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
  ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร มวีัตถุประสงคเ์พือ่ 
ผลติบัณฑติใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงคด์ังนี้ 

  1) เพื่อเพิ่มพูนควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำกำร กำรสือ่สำร กำรใชเ้ทคโนโลย ีควำมเชีย่วชำญ 

ทักษะกำรคดิวเิครำะห ์กำรคดิสรำ้งสรรค ์กำรศกึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง และกำรประยุกตเ์กีย่วกับกำรสง่เสรมิและ

พัฒนำกำรเกษตรใหก้บัเกษตรกร บคุลำกรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และประชำชนทัว่ไป 

  2) เพือ่ผลติบัณฑติทำงดำ้นสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  3) เพือ่สรำ้งสรรค ์และสง่เสรมิองคค์วำมรูด้ำ้นกำรเกษตร เพือ่พัฒนำชมุชนทัง้ในระดับทอ้งถิน่ 

ภูมภิำค ประเทศ และนำนำชำต ิ
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  หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร (วชิาเอกการจดัการ 
การผลติพชื วชิาเอกการจดัการการผลติสตัว ์วชิาเอกการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
วชิาเอกธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ) มวีัตถุประสงคเ์พือ่ผลติบัณฑติใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงค์

ดังนี้ 

1) มคีวำมรูใ้นหลักกำรและกำรจัดกำรดำ้นกำรเกษตร ธุรกจิกำรเกษตร หรอืกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  2) มีควำมรูใ้นกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร ธุรกจิกำรเกษตร หรือกำรจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  3) สำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นกำรประกอบอำชพีอยำ่งมปีระสทิธภิำพและยั่งยนื 

  4) มจีรยิธรรมและควำมรับผดิชอบทำงกำรจัดกำรกำรเกษตร 

  หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์และธุรกจิชุมชน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบัณฑติ
ใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงคด์ังนี้ 
  1) มคีวำมรูใ้นดำ้นสหกรณ์และธุรกจิชมุชน บรหิำรธรุกจิสหกรณ์ บนพื้นฐำนของอดุมกำรณ์ หลักกำร 

วธิกีำรสหกรณ์ และกำรบรหิำรธรุกจิชมุชนอย่ำงเป็นระบบ 
  2) สำมำรถน ำควำมรู ้ทฤษฎีและประสบกำรณ์ดำ้นสหกรณ์และธุรกจิชุมชนไปประยุกต์ในกำรท ำงำน 

และสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้

  3) มทีักษะในกำรสือ่สำรและใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธุรกจิชมุชนได ้

อยำ่งเหมำะสม 

  4) มคีณุธรรม จรยิธรรมและควำมรับผดิชอบตอ่ตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

  ระดบัประกาศนยีบตัร 
  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   
  2) เพื่อใหส้ำมำรถประยุกต์ควำมรูม้ำใชใ้นงำนดำ้นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

  3) เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหแ์ละวำงแผนงำนดำ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรไดอ้ย่ำงเหมำะสม   

  4) เพือ่ใหม้เีจตคตทิีด่ตีอ่งำนสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพือ่ใหม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์

  2)  เพื่อใหน้ ำควำมรูไ้ปใชใ้นกำรตัดสนิใจ วำงแผน และจัดกำรกำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวไ์ด ้

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

  1) เพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรือ่งสถำนกำรณ์กำรตลำดและกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม  

  2) เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม  

  3) เพือ่น ำควำมรูใ้นดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรมไปปรับใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและ

กำรประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  

  4) เพื่อใหส้ำมำรถเลือกใชเ้ทคโนโลยีกำรจัดกำรกำรผลิตพืชไร่อุตสำหกรรมใหเ้หมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้ม 
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  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

   1) เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรื่องสถำนกำรณ์กำรตลำดและผลติไมด้อกไมป้ระดับของประเทศไทย  

และของโลก 

  2) เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจผลติไมด้อกไมป้ระดับใหเ้หมำะสมกับศักยภำพและ

สภำพแวดลอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 
   3) เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับใหเ้หมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้ม 

  4) เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับแตล่ะประเภทไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรือ่งสถำนกำรณ์กำรตลำดและกำรผลติไมผ้ล 

  2) เพื่อน ำควำมรูค้วำมสำมำรถไปใชใ้นกำรจัดกำรกำรผลิตไมผ้ลใหเ้หมำะสมกับศักยภำพและ

สภำพแวดลอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 

  3) เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลติไมผ้ลใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้ม 

  4) เพือ่ใหส้ำมำรถจัดกำรกำรผลติไมผ้ลแตล่ะประเภทไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรือ่งสถำนกำรณ์กำรตลำดและกำรผลติผักเชงิธรุกจิ  

  2) เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธรุกจิ 

   3) เพื่อน ำควำมรูใ้นดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิไปปรับใชไ้ดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพและ 

กำรประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  4) เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้ม 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบรหิารธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชุมชน มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
  1) เพื่อใหท้รัพยำกรมนุษยท์ัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สมำชกิ และฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิ
ชมุชนไดม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

  2) เพื่อใหท้รัพยำกรมนุษย์สหกรณ์และธุรกจิชุมชนสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใชบ้รหิำรและ

ก ำกบัดแูลองคก์รไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

   3) เพื่อใหส้หกรณ์และธุรกจิชมุชนไดม้สีว่นร่วมในกำรพัฒนำสมรรถนะทรัพยำกรมนุษยใ์นองคก์ร

เพือ่น ำไปสูก่ำรพัฒนำองคก์รไดด้ว้ย 

  4) เพือ่ใหผู้ศ้กึษำไดพั้ฒนำคณุวฒุขิองคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์หรอืสมำชกิสหกรณ์ทีเ่ตรยีม

เพือ่กำรเป็นคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ตำมกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

3.  คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 
  มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรทีป่รกึษำประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตร์และ

สหกรณ์เพือ่ท ำหนำ้ทีพ่จิำรณำเสนอควำมเห็นเกีย่วกบัมำตรฐำนกำรศกึษำ กำรพัฒนำหลักสตูร กำรสอน กำรวัดผลและ

กำรบรกิำรทำงวชิำกำรในสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ ดังมรีำยนำมตอ่ไปนี้  

  1)   ศำสตรำจำรย ์ดร.ดเิรก  ฤกษ์หร่ำย ประธำนกรรมกำร 

  2) ศำสตรำจำรย ์ดร.สนทิ  อักษรแกว้ กรรมกำร 

  3)   รองศำสตรำจำรยบ์ญุเกยีรต ิ ชวีะตระกลูกจิ กรรมกำร 

  4)   ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. จันทรวภิำ  ธนะโสภณ กรรมกำร 
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  5)   ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.เสกสม  อำตมำงกรู                                                          กรรมกำร 

  6)   อำจำรย ์ดร.อภชิำต ิ พงษ์ศรหีดลุชยั                                                                  กรรมกำร 

  7)   อำจำรยเ์ชดิชยั  พรหมแกว้ กรรมกำร 

  8) อำจำรยน์วิัต ิ สธุมีชียักลุ                                                                            กรรมกำร    

  9)  อำจำรยว์ชิยั  ศรขีวัญ                                                                                      กรรมกำร 
        10)   อำจำรยเ์อ็นนู  ซือ่สวุรรณ                                                                                กรรมกำร 

  11) ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ เลขำนุกำร 

   (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดสุติ  เวชกจิ) 

  12) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ ผูช้ว่ยเลขำนุกำร 

     (ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.จรรยำ  สงิหค์ ำ) 

  13) หัวหนำ้หน่วยเลขำนุกำรกจิประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์   ผูช้ว่ยเลขำนุกำร 

   (นำงสำวพมิพพั์นธุ ์ สงิหนำท - รักษำกำร) 

 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ไดแ้ต่งตั ้งคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์           
เพื่อท ำหนำ้ทีด่ ำเนินงำนดำ้นบรหิำรและวชิำกำรของสำขำวชิำฯ และปฏบิัตหินำ้ทีอ่ ืน่ทีส่ภำมหำวทิยำลัยหรอืสภำวชิำกำร

มอบหมำย ดงัมรีำยนำมตอ่ไปนี ้

  1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดสุติ  เวชกจิ ประธำนกรรมกำร 

  2) ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.บณุฑรกิำ  นันทำ รองประธำนกรรมกำร 

  3)  รองศำสตรำจำรย ์ดร.เฉลมิศักดิ ์ ตุม้หรัิญ กรรมกำร 

  4)  รองศำสตรำจำรย ์ดร.มณฑชิำ  พุทซำค ำ กรรมกำร 

  5)  รองศำสตรำจำรย ์ดร.วรชยั  สงิหฤกษ์ กรรมกำร 

  6)  รองศำสตรำจำรย ์ดร.สนิีนุช  ครุฑเมอืง แสนเสรมิ กรรมกำร 
  7)  ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ภวัต  เจยีมจณิณวัตร กรรมกำร 

  8)  อำจำรย ์ดร.สธุดิำ  มณีอเนกคุณ กรรมกำร 

  9)  ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.จรรยำ  สงิหค์ ำ เลขำนุกำร  

  10) หัวหนำ้หน่วยเลขำนุกำรกจิประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์   ผูช้ว่ยเลขำนุกำร 

   (นำงสำวพมิพพั์นธุ ์ สงิหนำท - รักษำกำร) 

 

5.  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
  5.1 หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 
เฉลมิศักดิ ์ ตุม้หรัิญ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (สง่เสรมิกำรเกษตร), 

      Ph.D. (Agricultural and Extension Education) 
     Mississipipi State University 

นำรรัีตน ์ สรีะสำร, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.   วท.บ., วท.ม. (สง่เสรมิกำรเกษตร),  

      Ph.D. (Agricuitural Resources and 

      Environmental Economics) 

     Chinese Academy of Agricuitural Sciences 
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บ ำเพ็ญ  เขยีวหวำน, รองศำสตรำจำรย ์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์                             

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่ 

พลสรำญ  สรำญรมย,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.             วท.บ., M.I.B. (International Business), 

     ปร.ด. (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร) 

     มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 
สนัุนท ์ สสีงัข,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and Extension 

     Education) Mississippi State University 

5.2 หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
จรรยำ  สงิหค์ ำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., ปร.ด. (กำรผลติพชืไร่)                     

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

จติตมิำ  กนัตนำมัลลกลุ, รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, วท.ด. (สตัวศำสตร)์ 

     มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

จริำพร  วอ่งไววริยิะ, อำจำรย ์ ศศ.บ., วท.ม. (ธรุกจิกำรเกษตร)   

     มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
นำลนั  แป้นปลืม้, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., ศศ.ม. (ธรุกจิกำรเกษตร), 

      Ph.D. (Agricultural Economics and Management) 

     Chinese Academy of Agricuitural Sciences 

บดนิทร ์ วงศพ์รหม, อำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (สตัวบำล), ปร.ด. (สตัวศำสตร)์ 

       มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์

บณุฑรกิำ  นันทำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,                                   

Ph.D. (Plant Breeding And Cytogenetic)                                          

      Chiba University 
มณฑชิำ  พุทซำค ำ, รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, 

      Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University 

วนำลยั  วริยิะสธุ,ี อำจำรย ์ดร.  วท.บ., ปร.ด. (พชืไร่) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

สธุดิำ  มณีอเนกคณุ, อำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วนศำสตร)์   

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

อภษิฎำ  เรอืงเกต,ุ อำจำรย ์ วท.บ., วท.ม. (วนศำสตร)์    

     มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

อจัฉรำ  โพธิด์,ี รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม. (เศรษฐศำสตรเ์กษตร), 
    Ph.D. (Agricultural Economics) 

      Mississippi State University 

องิอร  ไชยเยศ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 

     เพือ่กำรพัฒนำทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม), 

     ปร.ด. (วนศำสตร)์ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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5.3 หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 
น ้ำฝน  สสีงค,์ อำจำรย ์ ศศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์)   

     มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

รังสรรค ์ ปิตปัิญญำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรเ์กษตร),  

     Ph.D. (Agricultural Economics) 
     Tokyo University of Agriculture 

วรชยั  สงิหฤกษ์, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์), 

     ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยเ์พือ่กำรพัฒนำ) 

     มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

วลิำวลัย ์ ศลิปศร, รองศำสตรำจำรย ์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์) 

     มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้ 

ศริลิกัษณ์  นำมวงศ,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์),  

      ปร.ด. (เศรษฐศำสตรป์ระยุกต)์ มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

  5.4 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร* 
เฉลมิศักดิ ์ ตุม้หรัิญ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (สง่เสรมิกำรเกษตร), 

      Ph.D. (Agricultural and Extension Education) 

     Mississipipi Stste University 

นำรรัีตน ์ สรีะสำร, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.   วท.บ., วท.ม. (สง่เสรมิกำรเกษตร),                                   

Ph.D. (Agricuitural Resources and   

          Environmental Economics)                                          

     Chinese Academy of Agricuitural Sciences 

บ ำเพ็ญ  เขยีวหวำน, รองศำสตรำจำรย ์                   วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์                                                                                 
มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

พลสรำญ  สรำญรมย,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.             วท.บ., M.I.B. (International Business), 

     ปร.ด. (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร) 

     มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

สนัุนท ์ สสีงัข,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and Extension 

      Education) Mississippi State University 

  5.5 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์การจดัการการผลติพชืไร่
อุตสาหกรรม การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
และการจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ* 

กฤษณำ  รุ่งโรจน์วณชิย,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., M.Agr.St (Entomology), 

     Ph.D. (Entomology) Queensland University 

จรรยำ  สงิหค์ ำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., ปร.ด. (กำรผลติพชืไร่)              

 มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

ธ ำรงเจต  พัฒมขุ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.               วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ด. (เกษตรเขตรอ้น)   

                                            มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์

หมายเหต ุ   * หลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรจะเป็นคณำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 
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บณุฑรกิำ  นันทำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,                             

Ph.D. (Plant Breeding and Cytogenetic)                                                                       

 Chiba University 

ปรชิำต ิ ดษิฐกจิ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, วท.ด. (พชืสวน) 

     มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วรรธนัย  อน้ส ำรำญ, อำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม., วท.ด. (ปฐพวีทิยำ) 

     มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

สจัจำ  บรรจงศริ,ิ รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,  

     วท.ด. (เทคโนโลยกีำรผลติพชื) 

     มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีรุนำร ี

  5.6 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบรหิารธุรกจิสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน* 
น ้ำฝน  สสีงค,์ อำจำรย ์ ศศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์)   

     มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

วรชยั  สงิหฤกษ์, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์), 
     ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยเ์พือ่กำรพัฒนำ) 

     มหำวทิยำลัยศลิปำกร 

วลิำวลัย ์ ศลิปศร, รองศำสตรำจำรย ์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์) 

    มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

ศริลิกัษณ์  นำมวงศ,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์),  

      ปร.ด. (เศรษฐศำสตรป์ระยุกต)์ มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

สง่เสรมิ  หอมกลิน่, รองศำสตรำจำรย ์ ศ.บ., บธ.ม. (บรหิำรกำรเงนิ) 

 มหำวทิยำลัยธรุกจิบณัฑติย ์
สจุติรำ  รอดสมบญุ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., M.Sc. (Agricultural and Applied Economic), 

      Ph.D. (Natural Resource Economic) 

      West Virginia University 

อนุชำ  ภรูพัินธุภ์ญิโญ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรเ์กษตร), 

 Ph.D. (Economics) Oklahoma State University 

 

6.  คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

จรรยำ  สงิหค์ ำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., ปร.ด. (กำรผลติพชืไร่)                                           

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 
จริำพร  วอ่งไววริยิะ, อำจำรย ์  ศ.บ., วท.ม. (ธรุกจิกำรเกษตร)    

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์  

เจนณรงค ์ เทยีนสวำ่ง, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์  

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

หมายเหต ุ   * หลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรจะเป็นคณำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 
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เฉลมิศักดิ ์ ตุม้หรัิญ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., รป.บ., กษ.ม. (สง่เสรมิกำรเกษตร),  

      Ph.D. (Agricultural and Extension Education)  

      Mississippi State University 

ชยัวัฒน ์ คงสม, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (วนศำสตร)์, Ph.D. (Forestry) 

      Mississippi State University    
ณรัฐ  รัตนเจรญิ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์  

      มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

ธ ำรงเจต  พัฒมขุ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ด. (เกษตรเขตรอ้น)  

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

นำรรัีตน ์ สรีะสำร, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,  

      Ph.D. (Agricultural Resources and   

      Environmental Economics) 

      Chinese Academy of Agricultural Sciences 

นำลนั  แป้นปลืม้, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., ศศ.ม. (ธรุกจิกำรเกษตร),  
      Ph.D. (Agricultural Economics and Management), 

      The Graduate School of the Chinese 

บดนิทร ์ วงศพ์รหม, อำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (สตัวบำล), ปร.ด. (สตัวศำสตร)์ 

       มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์

บณุฑรกิำ  นันทำ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,  

      Ph.D. (Plant Breeding and Cytogenetic) 

      Chiba University 

ปรชิำต ิ ดษิฐกจิ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, วท.ด. (พชืสวน)  
      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

พลสรำญ  สรำญรมย,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., M.I.B. (International Business), 

      ปร.ด. (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร)  

      มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

เพชร  ทววีงษ์, อำจำรย ์ วท.บ., กษ.ม. (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร)  

     มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

ภวตั  เจยีมจณิณวตัร, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., บธ.ม. (บรหิำรธรุกจิ), 

      Ph.D. (Agribusiness) Massey University  
มณฑชิำ  พุทซำค ำ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, 

      Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University 

วนำลยั  วริยิะสธุ,ี อำจำรย ์ดร.  วท.บ., ปร.ด (พชืไร่) มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

วรชยั  สงิหฤกษ์, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  บธ.บ., ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์), 

     ปร.ด. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยเ์พือ่กำรพัฒนำ) 

      มหำวทิยำลัยศลิปำกร 
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วรนิธร  มณีรัตน,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, 

      ปร.ด. (สตัวศำสตร)์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

ศริลิกัษณ์  นำมวงศ,์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  ค.อ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์),  

      ปร.ด. (เศรษฐศำสตรป์ระยุกต)์ มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

สจัจำ  บรรจงศริ,ิ รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,  
      วท.ด. (เทคโนโลยกีำรผลติพชื) 

      มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีรุนำร ี

สนินุีช  ครุฑเมอืง แสนเสรมิ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์,  

      Ph.D. (Agricultural Education)  

      Oklahoma State University 

สธุดิำ  มณีอเนกคณุ, อำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วนศำสตร)์ 

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

อนุชำ  ภรูพัินธุภ์ญิโญ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรเ์กษตร), 

      Ph.D. (Economics) Oklahoma State University 
อภษิฎำ  เรอืงเกต,ุ อำจำรย ์  วท.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), วท.ม. (วนศำสตร)์  

      มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์  

องิอร  ไชยเยศ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 

 เพือ่กำรพัฒนำทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม),   

 ปร.ด. (วนศำสตร)์ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

7. คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 
จติตมิำ  กนัตนำมัลลกลุ, รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, วท.ด. (สตัวศำสตร)์ 

    มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จนิดำ  ขลบิทอง, รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, 

    Ph.D. (Extension Education) 

    University of the Philippines at Los Baños 

บ ำเพ็ญ  เขยีวหวำน, รองศำสตรำจำรย ์ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์  

    มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

เบญจมำศ  อยู่ประเสรฐิ, รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศำสตร)์, 

    Ph.D. (Community Development) 

    University of the Philippines at Los Baños 
วลิำวลัย ์ ศลิปศร, รองศำสตรำจำรย ์ บธ.บ., วท.ม. (เศรษฐศำสตรส์หกรณ์) 

    มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

สง่เสรมิ  หอมกลิน่, รองศำสตรำจำรย ์ ศ.บ., บธ.ม. (บรหิำรกำรเงนิ) 

    มหำวทิยำลัยธรุกจิบณัฑติย ์

สจุติรำ  รอดสมบญุ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  วท.บ., M.Sc. (Agricultural and Applied Economic), 

      Ph.D. (Natural Resource Economic) 

      West Virginia University 
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สนัุนท ์ สสีงัข,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ., M.S., Ed.D. (Agricultural and Extension 

    Education) Mississippi State University 

อจัฉรำ  โพธิด์,ี รองศำสตรำจำรย ์ดร. วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม. (เศรษฐศำสตรเ์กษตร), 

    Ph.D. (Agricultural Economics) 

    Mississippi State University 
 

  นอกจำกนี้ มหำวทิยำลัยไดเ้ชญิคณำจำรย์และผูท้รงคุณวุฒิจำกสถำบันกำรศกึษำและหน่วยงำนอืน่อกีเป็น

จ ำนวนมำกมำเป็นกรรมกำรกลุ่มผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสำรกำรสอน ซึง่รำยนำมของผูท้รงคุณวุฒิ

เหลำ่นีม้ปีรำกฏในเอกสำรกำรสอนทีท่ำ่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 
 

8.  หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 
  สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ เปิดสอน 2 ระดบั คอื 
  8.1  ระดบัปรญิญาตร ี3 หลกัสูตร 

 หลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑติ วชิำเอกสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
 หลกัสตูรเกษตรศำสตรบณัฑติ แขนงวชิำกำรจัดกำรกำรเกษตร ประกอบดว้ย 4 วชิำเอก คอื  
 วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติพชื 
 วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ 
 วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
 วชิำเอกธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

 หลักสตูรบรหิำรธุรกจิบัณฑติ แขนงวชิำสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  8.2  ระดบัประกาศนยีบตัร 7 หลกัสูตร 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์
 หลักสตูรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
 หลักสตูรประกำศนียบัตรบรหิำรธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

 

9.  ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา  

  9.1 นักศกึษำทุกคนควรเลอืกศกึษำชดุวชิำตำมแนวทำงกำรจัดโปรแกรมกำรศกึษำทีร่ะบุตำมหลักสตูรหรือ

วชิำเอกของตนในแตล่ะภำคกำรศกึษำ โดยอำจศกึษำทุกชดุวชิำทีก่ ำหนดหรอืจะเลอืกศกึษำเพียงบำงชดุวชิำก็ได ้ทัง้นี ้

ควรเลอืกศกึษำชดุวชิำในหมวดวชิำศกึษำทั่วไป หมวดวชิำเฉพำะ (ชดุวชิำบังคับ) กอ่น แลว้จงึศกึษำหมวดวชิำเฉพำะ 

(ชดุวชิำเลอืก) และหมวดวชิำเลอืกเสรใีนภำยหลงั 

 

 

หมายเหต ุ   * ขอ้มลูอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำรประชำสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลัย 
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9.2    ชุดวชิำประสบกำรณ์วชิำชีพส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร ชุดวิชำประสบกำรณ์วชิำชีพกำรจัดกำร 

กำรผลติพืช ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

และสิง่แวดลอ้ม ชุดวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร และชุดวชิำประสบกำรณ์วชิำชีพ

บรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

9.3    นักศกึษำสำมำรถลงทะเบยีนเรยีนในแตล่ะภำคกำรศกึษำปกตไิดอ้ยำ่งนอ้ย 1 ชดุวชิำ แตไ่มเ่กนิ 3 ชดุวชิำ 
สว่นภำคกำรศกึษำพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิำ 

  9.4    ชดุวชิำ 93455 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื เปิดใหนั้กศกึษำวชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติพืช

ลงทะเบยีนเรยีนเทำ่นัน้ ซึง่มหำวทิยำลยัจะแจง้ก ำหนดวนั - เวลำ ใหนั้กศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนทรำบก ำหนดกำรฝึกปฏบิตัติอ่ไป 

  9.5    ส ำหรับนักศกึษำวชิำเอกอืน่หรอืสำขำวชิำอืน่ทีส่นใจชดุวชิำ 93256 กำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื 

สำมำรถลงทะเบยีนเรยีนเป็นชดุวชิำเลอืกเสรไีด ้

  9.6    ส ำหรับนักศกึษำวชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติ

สกุรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง ก่อนลงทะเบยีนเรียนชุดวชิำ 93460 กำรฝึกปฏบิัต ิ
กำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ซึง่เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

  9.7    ชดุวชิำ 93460 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์เปิดใหนั้กศกึษำวชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสัตว์
ลงทะเบยีนเรยีนเทำ่นัน้ ซึง่มหำวทิยำลัยจะแจง้ก ำหนดวัน - เวลำ ใหนั้กศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนทรำบก ำหนดกำร

ฝึกปฏบิตัติอ่ไป 

  9.8    ชดุวชิำ 91458 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มป่ำไม ้เปิดใหนั้กศกึษำวชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้มลงทะเบยีนเรียนเท่ำนัน้ ซึง่มหำวทิยำลัยจะแจง้ก ำหนดวัน - เวลำ ใหนั้กศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนทรำบก ำหนด 

กำรฝึกปฏบิัตติอ่ไป 

  9.9   ชดุวชิำ 94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิกำรเกษตร สำมำรถ

ลงทะเบยีนเรยีนเป็นวชิำเลอืกเสรไีด ้มหำวทิยำลยัจะแจง้ก ำหนดวนั - เวลำ ใหนั้กศกึษำทรำบก ำหนดกำรฝึกปฏบิตัติอ่ไป 

  9.10  ส ำหรับชุดวชิำในหมวดวชิำเลือกเสรีนั้น นักศกึษำสำมำรถเลอืกศกึษำจำกชุดวชิำใดๆ ก็ไดข้อง    
ทกุสำขำวชิำทีม่หำวทิยำลยัเปิดสอนอยู่หรอืแมก้ระทั่งชดุวชิำในสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์เอง เชน่ ชดุวชิำ 

กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร ชุดวชิำหลักกำรจัดกำรกำรผลติพืช ชุดวชิำกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตร และ 

ชุดวชิำอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับงำนที่ท ำอยู่และก ำลังจะกระท ำในอนำคต ยกเวน้ชุดวชิำที่ระบุไวใ้นหลักเกณฑ ์

กำรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำเลอืกเสร ี(ภำคผนวก) 

 9.11  การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบง่ออกเป็น 3 แผนการศกึษา ดงันี ้
    แผนการศกึษา ก1 จดัการศึกษารูปแบบเดิม โดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค  
(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลกำรเรยีนรูเ้นือ้หำของชดุวชิำ  

     แผนการศกึษา ก2 จดัการศกึษาโดยใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบง่กำรสอบ
ออกเป็น 2 สว่น มกีำรสอบกลำงภำคในหน่วยที ่1-7 และกำรสอบปลำยภำคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลกำรเรยีนรู ้

เนือ้หำของชดุวชิำ 

    แผนการศกึษา ก3 จดัการศกึษาแบบกจิกรรมร่วมเรียนรู  ้โดยมีกจิกรรมเสรมิการเรียน  
และใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งกำรสอบออกเป็น 2 สว่น มกีำรสอบกลำงภำคในหน่วยที ่1-7 

และกำรสอบปลำยภำคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลกำรเรยีนรูเ้นือ้หำของชดุวชิำ 
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แผน 
การศกึษา 

กจิกรรม 
รว่มเรยีนรู ้ 
(Blended 
Learning) 

สอบ 
กลางภาค 

กจิกรรม 
รว่มเรยีนรู ้ 
(Blended 
Learning) 

สอบ 
ปลายภาค 

สอบ
 ่อม 

แผน ก1 หนว่ยที ่1-15 
คำบสอบที ่1  

เวลำ 9.00-12.00 น. 
คำบสอบที ่2  

เวลำ 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15

แผน ก2 หนว่ยที ่1-7 
คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 
คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 
คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 
คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

หนว่ยที ่8-15 
คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 
คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 
คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 
คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15

แผน ก3 ่ ี่ชวงท 1
มคีะแนนเก็บ 
20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 
คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 
คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 
คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 
คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

่ ี่ชว่งท 2
มคีะแนนเก็บ 
20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 
คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 
คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 
คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 
คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่
1-15

(สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ำรสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรลงทะเบยีนเรยีน และกำรเลอืกแผนกำรศกึษำ 

1) นักศึกษำเลือกแผนกำรศึกษำของชุดวิชำที่ลงทะเบียนชุดวิชำในภำคกำรศึกษำนั้นแลว้ 

จะไมส่ามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวำ่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภำคกำรศกึษำถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยัก ําหนด
เท่าน ั้น หำกพน้เวลำที่ก ำหนดให เ้ลือกแผนกำรศึกษำไปแลว้ชุดวิชำที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกก ำหนดใหเ้ป็น
แผนกำรศกึษำ ก1

3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชุดวชิำลงทะเบยีนนั้นจะถูก
ก ำหนดเป็นแผนกำรศกึษำ ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษำลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษาไปแลว้
จะไมส่ามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิำทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิำนัน้จะถกูก ำหนดใหเ้ป็นแผนกำรศกึษำ ก1 

5) นกัศกึษาปกตเิทา่น ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส ำหรับนักศกึษำลักษณะพเิศษ

นักศกึษำทีส่อบสนำมสอบต่ำงประเทศ นักศกึษำทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษำหลักสตูรประกำศนียบัตร จะถูกก ําหนด 

ใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนกำรศกึษำ ก1 เทำ่นัน้ 
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  6)  ชุดวชิาที่นกัศ ึกษามีส ิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดว ิชาท ั่วไป  
(เนน้ทฤษฎเีพยีงอยา่งเดยีว) ส ำหรับชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัตทิำงดำ้นภำษำ
และเก็บคะแนนทำงระบบออนไลน์ และชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีฯ จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นแผนกำรศกึษำ ก1 เท่ำนั้น

 9.12  กำรประเมินผลชุดวชิำที่มีกำรฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะและชุดวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของสำขำวชิำฯ  

จะแบ่งกำรประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัต  ิตอ้งสอบผ่ำนทัง้ 2 ส่วนจึงจะถือว่ำสอบผ่ำน  
หำกนักศกึษำท่ำนใดที่สอบไม่ผ่ำนส่วนใดส่วนหนึ่ง ขอใหนั้กศกึษำเขำ้สอบซ่อมเฉพำะในส่วนนัน้ โดยมหำวทิยำลัย 

จะเก็บคะแนนสว่นทีนั่กศกึษำสอบผำ่นไวจ้นกวำ่นักศกึษำจะสอบผำ่นไดท้ัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิ

 9.13    ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสตูรฉบบันีเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสตูร กรณีทีน่กัศกึษา
ลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษาวางแผนการศกึษา
โดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแต่ละภาคการศกึษา และตรวจสอบ
ตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบ
การสอบ 
  9.14  หำกนักศกึษำมีปัญหำเกี่ยวกับเนื้อหำในเอกสำรกำรสอนและสือ่กำรสอนต่ำงๆ วธิีกำรศกึษำชุดวชิำ 

สำมำรถขอค ำปรกึษำทีส่ำขำวชิำฯ ได ้โดยเขยีนจดหมำย โทรศพัท ์โทรสำร หรอื e-Mail ตำมทีอ่ยูน่ี ้
    ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ 

    มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช 

    ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงพูด 

    อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

    โทรศพัท ์0 2504 8046 - 9 

    โทรสำร 0 2503 3578 หรอื e-Mail: agoffice@stou.ac.th 

  9.15  หำกนักศกึษำมปัีญหำเกีย่วกบักำรลงทะเบยีนเรยีน กำรเทยีบงำนรำยวชิำ กำรโอน/กำรเทยีบแทนชดุวชิำ 

กำรเพิม่/ถอนชดุวชิำ กำรยำ้ยสังกัดสำขำวชิำ แขนงวชิำและวชิำเอก กำรเปลีย่นค ำน ำหนำ้ชือ่-ชือ่สกลุ กำรเปลีย่นทีอ่ยู ่
กำรขอตอ่อำยุสถำนภำพนักศกึษำ กำรลำพักกำรศกึษำ กำรลำออกจำกกำรเป็นนักศกึษำ กำรขอรับใบประเมนิผลกำรศกึษำ 

กำรขอรับใบรับรองสถำนภำพนักศกึษำ กำรขอรับใบรำยงำนผลกำรศกึษำ รวมทัง้กำรรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

กำรศกึษำในเรือ่งกำรสมัครเป็นนักศกึษำ กำรลงทะเบยีนเรยีนและกำรสอบ สำมำรถขอค ำปรกึษำทีส่ ำนักทะเบยีนและ

วดัผลได ้โดยเขยีนใบค ำรอ้งทัว่ไป (มสธ.11) จดหมำย โทรศพัท ์โทรสำร หรอื e-Mail ตำมทีอ่ยูน่ี ้

       ส ำนักทะเบยีนและวัดผล 

       มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช 

       ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลบำงพูด 

       อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
       โทรศัพท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 - 6 หรอื 

       โทรสำร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

       ศนูยส์ำรสนเทศ (Call Center) โทรศัพท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรอื 

       ศนูยว์ทิยบรกิำรและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

       (ศกึษำจำกเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

 
หมายเหต ุ แบบฟอร์มใบค ำรอ้งเกี่ยวกับเรือ่งต่ำงๆ ขำ้งตน้ นักศกึษำสำมำรถส ำเนำแบบฟอร์มดังกล่ำวไดจ้ำกคู่มือนักศกึษำหรือ

 download ได ้จำกเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตร

เกษตรศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural 

Extension and Development

20 
 

หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 
Bachelor of Agriculture Program in 

Agricultural Extension and Development 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   เกษตรศำสตรบัณฑติ (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร) 

  อักษรย่อ  กษ.บ. (สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร) 

  ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Agriculture  
      (Agricultural Extension and Development) 

  อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Extension and Development) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื  
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีเทคนิค (ปวท.) หรอืเทยีบเท่ำ ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรือ

ประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทำ่ หรอื 
  5. ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำ หรือปริญญำชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันอุดมศึกษำ 
ทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
  

หมายเหต ุ ผูม้สีทิธเิขำ้ศกึษำซึง่มคีุณสมบัตติำมขอ้ 1 – 5 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็น
นักศกึษำของมหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสื่อมเสียจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่    
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่  
 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป            5            30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   14                    84 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี            1             6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      20                    120 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์  

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 12 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร 

 
หมายเหต ุ   * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลกัสตูรอำจมกีำรปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร 
      ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 
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   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวท. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 4 24 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      15 90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 3 ชุดวชิา 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

 
 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวท. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม   
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 4 24 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11 66 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      16                     96 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 3 ชุดวชิา 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

 

  
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   
  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร 

   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 
 
 
 

  

 

 

 

  
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
 กบัเกษตรกรรม 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป                                                             3 18 
  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ)  
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 
 

  
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป                                                             3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11 66 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสร ี                                                                1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      15                     90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร 

   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจิัยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจดักำรฟำรม์ 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป             1               6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                    10    60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี   1               6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                       12                72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา  
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 
ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 
 
 

  

 

 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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7. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป             1               6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                    11              66 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี             1               6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                       13             78 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร 

   91369 นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร* 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 
 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ             1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำร  ปลาย 91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำร 
   สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 2 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ             
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และผลผลติทำงกำรเกษตร 
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย     

  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร     
   และเศรษฐกจิ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     

 ปลาย 91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  ปลาย 91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 3 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
   พัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  10131 สังคมมนุษย ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10152 ไทยกับสังคมโลก   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

      91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร 
       และเศรษฐกจิ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร*   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร* 

4 ตน้ 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 4 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
  10103 ทักษะชวีติ    พัฒนำกำรเกษตร 
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน   10103 ทักษะชวีติ 
      10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

 ปลาย    ปลาย 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10131 สังคมมนุษย ์
      10152 ไทยกับสังคมโลก 

 
 
 
 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีเ่ปิดสอนในภำคตน้เทำ่นัน้ 
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2.  ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวท. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร     
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร     
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร     
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร     
 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ    และพัฒนำกำรเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
       ทำงกำรเกษตร 

2 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 

 ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
   และพัฒนำกำรเกษตร   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย    และพัฒนำกำรเกษตร 
   ทำงกำรเกษตร   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 3 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
   พัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ   91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร 
   และเศรษฐกจิ    และเศรษฐกจิ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
      10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
      10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 

      10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

 
3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวท. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 

2 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ    พัฒนำกำรเกษตร 
   พัฒนำกำรเกษตร   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ    และผลผลติทำงกำรเกษตร 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ     
   และพัฒนำกำรเกษตร     

 ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลยแีละ              ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลยแีละ             
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
      10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
      10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 

      10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

 
3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวท. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 

2 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ    พัฒนำกำรเกษตร 
   พัฒนำกำรเกษตร   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ    และผลผลติทำงกำรเกษตร 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ     
   และพัฒนำกำรเกษตร     

 ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลยแีละ              ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์ เทคโนโลยแีละ             
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91464 พฃืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พฃืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 3 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    และพัฒนำกำรเกษตร 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
  10111    ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร    พัฒนำกำรเกษตร 
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร    และพัฒนำกำรเกษตร 

 ปลาย 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   และพัฒนำกำรเกษตร   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10111    ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
      10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
      10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
      10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

4 ตน้   4 ตน้ 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 

 
4. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
 กบัเกษตรกรรม 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้  
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 

   พัฒนำกำรเกษตร 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 

   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 

   และพัฒนำกำรเกษตร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 1 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 

2 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 

   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
   พัฒนำกำรเกษตร    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร*   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร* 
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร 
   และเศรษฐกจิ*    และเศรษฐกจิ* 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร*    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร* 

3 ตน้ 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   และพัฒนำกำรเกษตร   91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    และพัฒนำกำรเกษตร 
      91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 

 ปลาย    ปลาย 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีเ่ปิดสอนในภำคตน้เทำ่นัน้ 
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม  
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร     

2 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
  91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ    พัฒนำกำรเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ    และพัฒนำกำรเกษตร 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และผลผลติทำงกำรเกษตร 

 ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย    และพัฒนำกำรเกษตร 
   ทำงกำรเกษตร   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    ทำงกำรเกษตร 

3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
   พัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 

  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    และพัฒนำกำรเกษตร 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
   และเศรษฐกจิ   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ    และเศรษฐกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอืประเภทวชิำอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ     
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ     
   และพัฒนำกำรเกษตร     
 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 

2 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 2 ตน้ 91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ   91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
   พัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 

  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
       กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 

 ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ    และพัฒนำกำรเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร*   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร* 
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร 
   และเศรษฐกจิ*    และเศรษฐกจิ* 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร*    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร* 

3 ตน้   3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
7.   ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    และพัฒนำกำรเกษตร 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีเ่ปิดสอนในภำคตน้เทำ่นัน้ 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 2 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร*   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร* 
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทกำร 
   และเศรษฐกจิ*    และเศรษฐกจิ* 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร*    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร* 

3 ตน้   3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
7.   ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ     
   และผลผลติทำงกำรเกษตร     
 ปลาย 91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร   91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    และพัฒนำกำรเกษตร 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีเ่ปิดสอนในภำคตน้เทำ่นัน้ 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 2 ตน้ 91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ   91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิ 
   พัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ   91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติ 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ    และผลผลติทำงกำรเกษตร 
   และพัฒนำกำรเกษตร     

 ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ  ปลาย 91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 
   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์   91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน ์

3 ตน้ 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 3 ตน้ 91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
      91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและ 
       กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
       และพัฒนำกำรเกษตร 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิ 

       และพัฒนำกำรเกษตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร

เกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
    ❏ วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

    ❏ วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

     ❏ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

     ❏ วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

40 
 

หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management 

(วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติพชื) 
 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   เกษตรศำสตรบัณฑติ (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  อักษรย่อ  กษ.บ. (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) 

  อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำตำมที่กระทรวงศกึษำธิกำร

รับรอง หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำประเภทวชิำเกษตรกรรม หรือ

อนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร หรอื 
4.  ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิช่ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ หรอืปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
   
หมายเหต ุ ผูม้คีุณสมบัตติำมขอ้ 1 – 5 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 



39สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

 
แข

นง
วิช

าก
าร

จัด
กา

รก
าร

เก
ษต

ร

41 
 
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทุกสำขำวชิำ 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 15                    90 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    21                    126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์  

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์  

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
 

   

 

 

 
หมายเหตุ * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสตูรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหน้ักศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร 
    ประชำสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลัย 
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   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   90307 กำรผลติพชื 

   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

   93256 กำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะกำรผลติพชื* 
   93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื 

   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

   93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

  93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื** 

  93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ 

  93455 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื* 

  และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

  93470 กำรจัดภูมทิัศน์เชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื 

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18  

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 10 60  
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6  

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    14 84  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 6 ชุดวชิา 
   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

   93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

   93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื* 

   93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ 

   93455 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื** 

  และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

  93470 กำรจัดภูมทิัศน์เชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื 
 
 

 
หมายเหตุ    * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำตรทีีม่ใิชท่างการเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 11 66 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    15                     90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90307 กำรผลติพชื 

   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

   93256 กำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะกำรผลติพชื* 

   93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื 

   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

   93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 
   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

   93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื** 

   93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ 

   93455 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื* 

 
 
 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1  6  

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 10 60  

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6  

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    12 72  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 6 ชุดวชิา 
   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

   93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

   93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื* 

   93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ 

   93455 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื** 

  และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

  93470 กำรจัดภูมทิัศน์เชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   12                     72 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14                      84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั  11  ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90307 กำรผลติพชื 
   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

   93256 กำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะกำรผลติพชื* 

   93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื 

   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

   93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

   93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื** 

   93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ 
   93455 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติพชื* 

   
 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

  93470 กำรจัดภูมทิัศน์เชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื 
  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธรุกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10103 ทักษะชวีติ     
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์     
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน     

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 2 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื   10151 ไทยศกึษำ 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10103 ทักษะชวีติ 
      10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

 ปลาย 93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ  ปลาย 93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
   กำรผลติพชื*    กำรผลติพชื* 

  93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื   93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 3 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
   และเกษตรอัจฉรยิะ   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   กำรพัฒนำกำรเกษตร     

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม     
  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ     
   เชงิธุรกจิ     
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื     
  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ     
   และโรงงำนผลติพชื     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ     
   กำรประกอบกำร     

 ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ  ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ    พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ   93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
  93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ   93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 4 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 
   กำรจัดกำรกำรผลติพชื    และเกษตรอัจฉรยิะ 
  93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
   กำรผลติพชื*   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 

       กำรพัฒนำกำรเกษตร 
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
      93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
      93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม 
      93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ 
       เชงิธุรกจิ 
      93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
      93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ 
       และโรงงำนผลติพชื 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
      94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
       กำรประกอบกำร 

 ปลาย    ปลาย 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติพชื 
      93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 
       กำรผลติพชื* 

      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
       พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
      93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
      93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
      93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 

 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย   4 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
      94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10131 สังคมมนุษย ์     
  93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ   10131 สังคมมนุษย ์
   กำรขยำยพันธุพ์ชื   10151 ไทยศกึษำ 
  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื     

2 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 2 ตน้ 93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 
   และเกษตรอัจฉรยิะ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ    กำรพัฒนำกำรเกษตร 
   กำรพัฒนำกำรเกษตร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์   93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม   93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ 
  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ    เชงิธุรกจิ 
   เชงิธุรกจิ   93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื   93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ 
  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ    และโรงงำนผลติพชื 
   และโรงงำนผลติพชื   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ    กำรประกอบกำร 
   กำรประกอบกำร     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 2 ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
   กำรผลติพชื*    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ    พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ   93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
   ในธุรกจิกำรเกษตร   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

3 ตน้ 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 
   กำรจัดกำรกำรผลติพชื    และเกษตรอัจฉรยิะ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 
       กำรผลติพชื* 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติพชื 
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
       พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
      93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
      93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
      93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
      94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำตรทีีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151  ไทยศกึษำ        

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์

  93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   กำรผลติพชื*    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  93257  กำรจัดกำรสขุภำพพชื   10151  ไทยศกึษำ    

2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
  90406  กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย   90406  กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
  93335  วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื   93335  วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 

 ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื   93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื    กำรผลติพชื* 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   93257  กำรจัดกำรสขุภำพพชื 

3 ตน้ 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 
   กำรจัดกำรกำรผลติพชื    และเกษตรอัจฉรยิะ 
  93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื   93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 
   และเกษตรอัจฉรยิะ    กำรผลติพชื* 
  93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

  กำรผลติพชื*     

ปลาย   ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
       กำรขยำยพันธุพ์ชื 
      93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

      93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติพชื 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ    * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื     
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

 ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื   93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 

  93353  นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   93353  นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ     
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ     
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ     
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ     
  93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ     
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน     
   ในธุรกจิกำรเกษตร     

2 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 2 ตน้ 93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 
   และเกษตรอัจฉรยิะ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 

  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ    กำรพัฒนำกำรเกษตร 
   กำรพัฒนำกำรเกษตร   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์   93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม 
  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม   93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ 
  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ    เชงิธุรกจิ 
   เชงิธุรกจิ   93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื   93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ 
  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ    และโรงงำนผลติพชื 
   และโรงงำนผลติพชื     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 2 ตน้ กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
   กำรประกอบกำร    กำรประกอบกำร 

 ปลาย 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี  ปลาย 93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 
   กำรจัดกำรกำรผลติพชื    กำรผลติพชื* 

  93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
   กำรผลติพชื*   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม    พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ   93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ    ในธุรกจิกำรเกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน     
   ในธุรกจิกำรเกษตร     

3 ตน้   3 ตน้ 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติพชื 
      93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 
       และเกษตรอัจฉรยิะ 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ    * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ   1 ตน้   
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย     
  93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื     

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ   
  93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   กำรผลติพชื*   93257  กำรจัดกำรสขุภำพพชื 
  93257 กำรจัดกำรสขุภำพพชื     

2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
  93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
   และเกษตรอัจฉรยิะ   93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ     
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   กำรพัฒนำกำรเกษตร     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม     
  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับ     
   เชงิธุรกจิ     
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื     
  93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะ     

   และโรงงำนผลติพชื     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ     
   กำรประกอบกำร     

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 2 ปลาย 93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื    กำรผลติพชื* 
  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื   93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
      93353  นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

3 ตน้ 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชื 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื    และเกษตรอัจฉรยิะ 

  93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร   93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำร 
   กำรผลติพชื*    กำรผลติพชื* 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 93442 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติพชื 
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
       พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
      93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
      93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
      93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
      94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management 

(วชิำเอกกำรจัดกำรกำรผลติสตัว)์ 
 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   เกษตรศำสตรบัณฑติ (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  อักษรย่อ  กษ.บ. (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) 

  อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำตำมที่กระทรวงศกึษำธิกำร

รับรอง หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำประเภทวชิำเกษตรกรรม หรือ

อนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร หรอื 
4.  ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิช่ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ หรอืปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
   
หมายเหต ุ ผูม้คีุณสมบัตติำมขอ้ 1 – 5 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่ำทกุสำขำวชิำ 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 15                   90 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    21                    126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์  

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์  

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
 

  

  

 

 
หมายเหตุ   * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสตูรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหน้ักศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร

ประชำสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลัย 
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   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   90305 กำรผลติสตัว ์

   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ตัว ์

   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์
   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสตัว ์

   93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์ 

   93460 กำรฝึกปฏบิัตกิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์* 

   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

  91470 ภูมปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร  

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  91466 กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำร และเศรษฐกจิ 

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ  
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร  

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 
ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
    ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ      

93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ตัว ์
   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกนัโรคสตัว ์

   93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์ 

   93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์* 

   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์ 

   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง  

   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
   93469 กำรวจิัยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรียนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
      93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำทีม่ใิชท่างการเกษตร 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11 66 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      15                      90 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ)  
   90305 กำรผลติสตัว ์
   93345  กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ตัว ์

   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์ 

   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกนัโรคสตัว ์

   93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์  

   93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์*  

   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
    ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต  ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ

93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                    60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      12                    72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ตัว ์

   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกนัโรคสตัว ์
   93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์ 

   93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์* 

   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์ 

   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง  

   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรือเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
    ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ

 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   12                    72 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14                     84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ)  
   90305 กำรผลติสตัว ์

   93345  กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ตัว ์

   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์ 
   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกนัโรคสตัว ์

   93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์  

   93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์*  

   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

   93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลักสตูร 
 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรียนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร     
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร     
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร     
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร     

 ปลาย 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ  ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   และสิง่แวดลอ้ม    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  10131 สังคมมนุษย ์    และสิง่แวดลอ้ม 
  10152 ไทยกับสังคมโลก   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10131 สังคมมนุษย ์
  10103 ทักษะชวีติ   10152 ไทยกับสังคมโลก 
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์     
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน     

2 ตน้ 90305 กำรผลติสัตว ์ 2 ตน้ 90305 กำรผลติสัตว ์
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์ 
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10103 ทักษะชวีติ 
      10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์
  93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์

3 ตน้ 93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 3 ตน้ 93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
   สนิคำ้ปศสุัตว ์    สนิคำ้ปศสุัตว ์
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
  93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 3 ปลาย 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ  
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   กำรพัฒนำกำรเกษตร    กำรพัฒนำกำรเกษตร 
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย   91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย 

   ทำงกำรเกษตร    ทำงกำรเกษตร 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ    พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ   93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ 
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94330 กำรจัดกำรกำรปฏบัิตกิำรและ   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบัิตกิำรและ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน  
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

4 ตน้ 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 4 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ  
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   กำรพัฒนำกำรเกษตร    กำรพัฒนำกำรเกษตร 

  91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำร และ   91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำร และ 
   กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ    กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
   และพัฒนำกำรเกษตร    และพัฒนำกำรเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิทีนั่กศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
        93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
4 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 4 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร   91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร 
   และเศรษฐกจิ    และเศรษฐกจิ 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ    กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
   กำรประกอบ    กำรประกอบ 
 ปลาย 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี  ปลาย 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 
   กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 
   กำรพัฒนำกำรเกษตร     
  91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ย     
   ทำงกำรเกษตร     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ     
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ     
  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ     
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94330 กำรจัดกำรกำรปฏบัิตกิำรและ     
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร     

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน      
   ในธุรกจิกำรเกษตร     

5 ตน้   5 ตน้ 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ  
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       

91470 
กำรพัฒนำกำรเกษตร 
ภมูปัิญญำ กำรจัดกำร และ 
กำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิ 
และพัฒนำกำรเกษตร 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำที่มกีำรฝึกปฏบิัต  ิที่นักศกึษำควรลงทเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ  

93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

5 ตน้   5 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร 
                   และเศรษฐกจิ 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

      94465    กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
       กำรประกอบ 

 
2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     

 ปลาย 93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 2 ตน้ 93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์ 
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
   สนิคำ้ปศสุัตว ์   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
  93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์

  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

3 ตน้ 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 
    กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    สนิคำ้ปศสุัตว ์
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
         93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

 
3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเท่ำทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรือเทยีบเทำ่ทีม่ใิช่

ทางการเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     
  90305 กำรผลติสัตว ์     

 ปลาย 93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์

2 ตน้ 93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์ 2 ตน้ 90305 กำรผลติสัตว ์
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์ 
   สนิคำ้ปศสุัตว ์   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     

 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

3 ตน้ 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 
    กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
  93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์    สนิคำ้ปศสุัตว ์

 - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

ปลาย    ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
        กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
         93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์ 1 ตน้   
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด     
   สนิคำ้ปศสุัตว ์     
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     

 ปลาย 93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 2 ตน้ 93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
  93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
  93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

 ปลาย 93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์  ปลาย 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 
  93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
   กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

3 ตน้   3 ตน้ 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
        กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  90305 กำรผลติสัตว ์     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     

 ปลาย 93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์   93345 กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์

2 ตน้ 93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 2 ตน้ 90305 กำรผลติสัตว ์
   สนิคำ้ปศสุัตว ์   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
  93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์     

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสุกรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
         93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 2 ปลาย 93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

3 ตน้ 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์ 
    กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
  93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์    สนิคำ้ปศสุัตว ์

    93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์

ปลาย  ปลาย 93448 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์ 
      93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ินักศกึษำควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ 93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก และชดุวชิำ 
         93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง มำกอ่น 



หลักสูตรการศึกษา70
หล

ักส
ูตร

เก
ษต

รศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

แข
นง

วิช
าก

าร
จัด

กา
รก

าร
เก

ษต
ร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

72 
 

หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
Bachelor of Agriculture  Program in Agricultural Management  

(วชิำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม) 
 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   เกษตรศำสตรบัณฑติ (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 
  อักษรย่อ  กษ.บ. (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) 

  อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำตำมที่กระทรวงศกึษำธิกำร

รับรอง หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำกำรป่ำไม ้หรอื 

4.  ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำอนุปรญิญำหรอืเทยีบเท่ำทำงวนศำสตร ์เกษตรศำสตร ์เกษตรกรรม หรอืสำขำวชิำอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรือเทยีบเท่ำทำงวนศำสตร ์เกษตรศำสตร์ เกษตรกรรม หรอืสำขำวชิำอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
  7. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำอืน่ทีม่ใิช่ประเภท
วชิาเกษตรกรรม หรอื 
  8. ส ำเร็จกำรศกึษำอนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร หรอื 
  9. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
   
หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตำมขอ้ 1 – 9 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสื่อมเสยีจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   15                     90 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      21                    126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์  

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์  

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
 

   

 

 

 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสตูรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหน้ักศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร 

ประชำสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลัย 
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   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 

   91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

     91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม** 

  และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 

  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

  90305 กำรผลติสตัว ์

  90307 กำรผลติพชื 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

  91326 วนศำสตรเ์กษตร 
  93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

 

 
 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร* 
    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปกศ. วชิำกำรป่ำไม ้หรอือนุปรญิญำทำงวนศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์  

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 8 ชุดวชิา 
   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 

   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม** 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 

  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

  90305 กำรผลติสตัว ์
  90307 กำรผลติพชื 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

  91326 วนศำสตรเ์กษตร 

  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

  93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

  94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร* 

    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
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3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ทำงเกษตรศำสตร ์
 เกษตรกรรม หรอืสำขำวชิำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 
  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์  

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 

   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม** 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 

  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

  90305 กำรผลติสตัว ์

  90307 กำรผลติพชื 
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

  91326 วนศำสตรเ์กษตร 

  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

  94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร* 
    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่  ๆ 

 ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11 66 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      15                    90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66  หนว่ยกติ) 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 

   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม** 

    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 
ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
  ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีำงวนศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                    60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      12                     72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 6 ชุดวชิา 
   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 
   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม** 

  และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 
  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

  90305 กำรผลติสตัว ์

  90307 กำรผลติพชื 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 

 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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  91326 วนศำสตรเ์กษตร 

  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 
   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร* 

    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีำงเกษตรศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่ทำงดำ้นกำรเกษตรกรรม 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 
  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                    60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      12                    72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 9 ชุดวชิา 
   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
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   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจิัยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม* 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  

  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 

  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

  90305 กำรผลติสตัว ์

  90307 กำรผลติพชื 

  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 

  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

  91326 วนศำสตรเ์กษตร 
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  93337 กำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

หมายเหต ุ  * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
  ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

7. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 

 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1  6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ 12 72 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสร ี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 

   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 

   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 
   91427 กำรป่ำไมช้มุชน  

   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

   91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม**  

    ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10103 ทักษะชวีติ     
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์     
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน     
 ปลาย 91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้  ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร    และสิง่แวดลอ้ม 
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   10103 ทักษะชวีติ 
  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  10131 สังคมมนุษย ์   10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 
  10152 ไทยกับสังคมโลก     

2 ตน้ 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้
   และสิง่แวดลอ้ม   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
      10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
      10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 
      และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10131 สังคมมนุษย ์
      10152 ไทยกับสังคมโลก 

 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
      91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 3 ตน้ 91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   และสิง่แวดลอ้ม    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    และสิง่แวดลอ้ม 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     

   พัฒนำกำรเกษตร     
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร     
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย     
   สิง่แวดลอ้ม     
  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร      
   ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม     
  90305 กำรผลติสัตว ์     
  90307 กำรผลติพชื     
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย     
  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้     
   เพือ่สิง่แวดลอ้ม     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด     
   สนิคำ้ปศสุัตว ์     
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     

  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร     
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ     
   กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ     
   กำรเกษตร*     

 ปลาย 91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม  ปลาย 91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
   เชงิเศรษฐกจิ*     

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 3 ปลาย - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ   92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 

   และสังคม    และสังคม 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  91326 วนศำสตรเ์กษตร   91326 วนศำสตรเ์กษตร 
  93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ   93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื   93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน  
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

4 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 4 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
  91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้

   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
   พัฒนำกำรเกษตร    พัฒนำกำรเกษตร 
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 4 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย   54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
   สิง่แวดลอ้ม    สิง่แวดลอ้ม 
  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร    60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
   ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม    ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
  90305 กำรผลติสัตว ์   90305 กำรผลติสัตว ์

  90307 กำรผลติพชื   90307 กำรผลติพชื 
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้   91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
   เพือ่สิง่แวดลอ้ม    เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
   สนิคำ้ปศสุัตว ์    สนิคำ้ปศสุัตว ์
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
   กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ    กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
   กำรเกษตร*    กำรเกษตร* 

 ปลาย 91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี  ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้    เชงิเศรษฐกจิ* 
   และสิง่แวดลอ้ม   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

5 ตน้   5 ตน้ 91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
      92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

5 ตน้   5 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
       สิง่แวดลอ้ม 
      60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
       ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
      90305 กำรผลติสัตว ์

      90307 กำรผลติพชื 
      90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
      91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
       เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
      93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
      94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
       กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

 
 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปกศ. วชิำกำรป่ำไม ้หรอือนุปรญิญำทำงวนศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10131 สังคมมนุษย ์     
  10151 ไทยศกึษำ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 1 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ   92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
   และสังคม    และสังคม 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  91326 วนศำสตรเ์กษตร   91326 วนศำสตรเ์กษตร 
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ   93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
   กำรขยำยพันธุพ์ชื    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื   93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน  

   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 91364 
91427 
91463 

กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
กำรป่ำไมช้มุชน 
ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 

2 ตน้ 10131 
91364 
- - - - - 

สังคมมนุษย ์
กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 

   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
   และสิง่แวดลอ้ม   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 

      91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
      92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
       สิง่แวดลอ้ม 
      60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
       ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
      90305 กำรผลติสัตว ์
      90307 กำรผลติพชื 
      90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
      91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
       เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
      93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 

       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
      94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
       กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

 ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   เชงิเศรษฐกจิ*   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
  91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
 
 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้ 3 ตน้ 91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
   และสิง่แวดลอ้ม   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้
  91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี    และสิง่แวดลอ้ม 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   และสิง่แวดลอ้ม    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ    และสิง่แวดลอ้ม 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     

  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร     
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย     
   สิง่แวดลอ้ม     
  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร      
   ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม     
  90305 กำรผลติสัตว ์     
  90307 กำรผลติพชื     
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย     
  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้     
   เพือ่สิง่แวดลอ้ม     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด     
   สนิคำ้ปศสุัตว ์     

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร     
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ     
   กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ     
   กำรเกษตร*     

 
 
 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
 



หลักสูตรการศึกษา90
หล

ักส
ูตร

เก
ษต

รศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

แข
นง

วิช
าก

าร
จัด

กา
รก

าร
เก

ษต
ร

92 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       เชงิเศรษฐกจิ* 
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ 
       และสิง่แวดลอ้ม    

 
3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเท่ำประเภทวชิำเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเท่ำทำงเกษตรศำสตร ์
 เกษตรกรรม หรอืสำขำวชิำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10131 สังคมมนุษย ์     
  10151 ไทยศกึษำ        

 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ    
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร     
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร     
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื     
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ     
   และสังคม     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์     
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน     

   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน     
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  91326 วนศำสตรเ์กษตร     
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม     
  93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ     
   กำรขยำยพันธุพ์ชื     
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง     
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ     
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื     

 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 1 ปลาย   
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ     
   กำรเกษตร     
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน      
   ในธุรกจิกำรเกษตร     

2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน   91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

  91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 

 ปลาย 91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
   เชงิเศรษฐกจิ*   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

3 ตน้ 91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้ 3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
   และสิง่แวดลอ้ม   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้
  91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี    และสิง่แวดลอ้ม 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
   และสิง่แวดลอ้ม      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
       สิง่แวดลอ้ม 
      60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
       ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
      90305 กำรผลติสัตว ์
      90307 กำรผลติพชื 
      90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
      91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
       เพือ่สิง่แวดลอ้ม 

 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้   3 ตน้ 93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

      94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
       กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

 ปลาย    ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       เชงิเศรษฐกจิ* 
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ 
       และสิง่แวดลอ้ม    
 

4. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำ
 อืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ             

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์

  91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 2 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย   10151 ไทยศกึษำ         
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
   และสิง่แวดลอ้ม     

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 2 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
   เชงิเศรษฐกจิ*     

3 ตน้ 91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้ 3 ตน้ 91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
   และสิง่แวดลอ้ม   91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้

  91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี    และสิง่แวดลอ้ม 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   และสิง่แวดลอ้ม    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

 - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    และสิง่แวดลอ้ม 

ปลาย   ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       เชงิเศรษฐกจิ* 
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 
      - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 
5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีำงวนศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่ 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ    1 ตน้   
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ     
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     

  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร     
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์     

 

 

 
 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
54127    พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
             สิง่แวดลอ้ม 
60370    เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร 
             ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
90305    กำรผลติสัตว ์

1 ตน้   

  90307 กำรผลติพชื     
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย     
  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้     
   เพือ่สิง่แวดลอ้ม     
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด     
   สนิคำ้ปศสุัตว ์     
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร     
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร     
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ     
   กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ     
   กำรเกษตร*     

 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
   และสังคม   92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์    และสังคม 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
      สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ปลาย กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 

ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
91326    วนศำสตรเ์กษตร 
91357    พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
93337    กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 

1 ปลาย กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
91326    วนศำสตรเ์กษตร 
91357    พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
93337    กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 

   กำรขยำยพันธุพ์ชื    กำรขยำยพันธุพ์ชื 
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื   93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ   กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน  
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

2 ตน้ 91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้ 2 ตน้ 91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   และสิง่แวดลอ้ม      เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย    และสิง่แวดลอ้ม 
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   - - - - -   ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
   และสิง่แวดลอ้ม   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  - - - - -   ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์    พัฒนำกำรเกษตร 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
   พัฒนำกำรเกษตร   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม    สิง่แวดลอ้ม 
  54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย   60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
   สิง่แวดลอ้ม    ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
  60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร    90305 กำรผลติสัตว ์
   ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม   90307 กำรผลติพชื 
  90305 กำรผลติสัตว ์   90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
  90307 กำรผลติพชื   91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
  90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย    เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
  91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้   93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
   เพือ่สิง่แวดลอ้ม   93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
  93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์    สนิคำ้ปศสุัตว ์
  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด   93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
   สนิคำ้ปศสุัตว ์     
  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 2 ตน้ กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
   กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ    กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
   กำรเกษตร*    กำรเกษตร* 

 ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้  ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   เชงิเศรษฐกจิ*    เชงิเศรษฐกจิ* 
  91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี   - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   - - - - -   ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
   และสิง่แวดลอ้ม   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
      91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
       เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
      92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
       และสังคม 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
      92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      91326 วนศำสตรเ์กษตร 
      91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
      93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ 
       กำรขยำยพันธุพ์ชื 
      93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
      93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
      93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
       กำรเกษตร 
      94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน  
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

 
 

 

 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้   3 ตน้ 91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
      91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม   
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 

 
6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีำงเกษตรศำสตร ์หรอืเทยีบเทำ่ทำงดำ้นกำรเกษตรกรรม 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ    1 ตน้   
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     
  91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้     
   และสิง่แวดลอ้ม       

 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ    
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  - - - - -   ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์     
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร     
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร     
   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื     
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ     
   และสังคม     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์     
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน     

  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ     
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     
  91326 วนศำสตรเ์กษตร     
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม     
  93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและ     
   กำรขยำยพันธุพ์ชื     
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง     
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ     
  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื     

 
 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 1 ปลาย   
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ     
   กำรเกษตร     
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน      
   ในธุรกจิกำรเกษตร     

2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 
  91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 
  - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - -   ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
     91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
      พัฒนำกำรเกษตร 
      91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
      92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
     54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัย และอนำมัย 
      สิง่แวดลอ้ม 
      60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกร  
       ธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
      90305 กำรผลติสัตว ์
      90307 กำรผลติพชื 
      90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย 
      91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไม ้
       เพือ่สิง่แวดลอ้ม 
      93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
      กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
      94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และ 
       กำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 2 ปลาย 91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   เชงิเศรษฐกจิ*    เชงิเศรษฐกจิ* 
  91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี   - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้     
   และสิง่แวดลอ้ม     

3 ตน้   3 ตน้ 91427 กำรป่ำไมช้มุชน 

      91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม   
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 
 

7. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ         1 ตน้   
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์     
  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     

 ปลาย 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ         
   และสิง่แวดลอ้ม   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้     

2 ตน้ 91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 2 ตน้ 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้    และสิง่แวดลอ้ม 
   และสิง่แวดลอ้ม   91364 กำรจัดกำรลุม่น ้ำ 

  91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย   91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
   เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้     
   และสิง่แวดลอ้ม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 2 ปลาย 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
  91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
   เชงิเศรษฐกจิ*     

3 ตน้ 91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 3 ตน้ 91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไม ้
   กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้    และสิง่แวดลอ้ม 
   และสิง่แวดลอ้ม   91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิย 

  - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    เพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 

     - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

ปลาย   ปลาย 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       เชงิเศรษฐกจิ* 
      91467 ประสบกำรณ์วชิำชพี 
       กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       และสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

103 
 

หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management 

(วชิำเอกธรุกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร) 
 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   เกษตรศำสตรบัณฑติ (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  อักษรย่อ  กษ.บ. (กำรจัดกำรกำรเกษตร) 

  ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) 

  อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำตำมที่กระทรวงศกึษำธิกำร

รับรอง หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเท่ำทำงกำรเกษตรกรรม 

บรหิำรธรุกจิ หรอื 
  4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร บรหิำรธรุกจิ หรอื 
  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ 

ทีม่ใิช่ทางการเกษตรกรรม บรหิารธุรกจิ หรอืปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิช่ทางการเกษตร 
บรหิารธุรกจิ 

   
หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัตติำมขอ้ 1 – 5 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
   บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่ำทกุสำขำวชิำ 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสูตร               ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                 15                    90 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                    21                   126 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์  

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์  

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 
   บงัคบั 10 ชุดวชิา 
   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
    
หมายเหต ุ   * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลกัสตูรอำจมกีำรปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร

 ประชำสัมพันธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลัย 
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   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 

   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 
   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิกำรเกษตร** 

  และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนีโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุม่วชิาเดยีวกนั 
  กลุม่วชิำสง่เสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร  

  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

  กลุม่วชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 

  90307 กำรผลติพชื 

  91326 วนศำสตรเ์กษตร 

  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ** 

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
  93256 กำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะกำรผลติพชื** 

  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื 

  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวเ์ชงิธุรกจิ 

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

 

 
หมายเหต ุ  * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
  ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษา104
หล

ักส
ูตร

เก
ษต

รศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

แข
นง

วิช
าก

าร
จัด

กา
รก

าร
เก

ษต
ร

106 
 
  กลุม่วชิำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
  32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดย่อมและกำรคำ้ปลกี 

  32452 กลยุทธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยแ์ละองคก์ำรแห่งกำรเรยีนรู  ้

  32493 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพือ่ควำมยั่งยนื 

  60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 
  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  (60 หนว่ยกติ) 
   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 

   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

        ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทำงบรหิำรธรุกจิ 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 
   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนยีบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 
 

 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

        ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่างการเกษตร บรหิารธุรกจิ 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   12 72 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      16                      96 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย*์ 

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา  
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา  

   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 
   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร*** 

   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร**** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 
ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 
 
 
หมายเหต ุ   * ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่ำงบรหิำรธรุกจิ 
    ** ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่ำงกำรเกษตร 
        *** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
  **** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา           หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                     60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 

   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 

   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนยีบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

        ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงบรหิำรธรุกจิ  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา         หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                    60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      12                    72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 
   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 

   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

        ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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7. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร บรหิารธุรกจิ  
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   12                    72 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14                     84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา  
   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 

   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา  
   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

   94330 กำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำรและกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร 

   94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร* 

   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร 
   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในธุรกจิกำรเกษตร 

   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

   94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร** 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอนตำมโครงกำรสมัฤทธบิ ัตร หรอืในหลักสตูร 

ระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

        ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1.   ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6  หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ  
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร     
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร     
  10162 ภำษจนีเพือ่กำรสือ่สำร     
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร     
 ปลาย 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ  ปลาย 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้
  10103 ทกัษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์   10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 
  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

2 ตน้ 94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 2 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   กำรเกษตรและกำรเป็น    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   ผูป้ระกอบกำร   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ    กำรเกษตรและกำรเป็น 

  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้    ผูป้ระกอบกำร 

  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91109 หลักกำรสง่เสรมิและ   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
   พัฒนำกำรเกษตร   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร   10162 ภำษจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
2 ตน้ กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 2 ตน้   

  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม     

  90307 กำรผลติพชื     

  91427 กำรป่ำไมช้มุชน     

  93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ     

   กำรผลติพชื*     

  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่     

   อตุสำหกรรม     

  93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไม ้     

   ประดับเชงิธุรกจิ     

  93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด     

   สนิคำ้ปศสุัตว ์     

  93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     

  93471 เกษตรกรรมย่ังยนื     

  กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ     

  32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและ 
กำรคำ้ปลกี 

    

  32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์     

   
32493 

และองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
เพือ่ควำมย่ังยนื 

    

  60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 3 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ   94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   กำรเกษตร   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ     กำรเกษตร 
   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ     
   กำรเกษตร*     

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
3 ปลาย 94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 3 ปลาย 94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 
  - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์   กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ   92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
   และสังคม    และสังคม 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์    สหกรณ์ 
  กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ   กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
  ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม   ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
  91326 วนศำสตรเ์กษตร   91326 วนศำสตรเ์กษตร 
  91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม   91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
  91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
  91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้   91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
   เชงิเศรษฐกจิ    เชงิเศรษฐกจิ 
  93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ   93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
   กำรผลติพชื*    กำรผลติพชื* 
  93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำร   93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำร 
   ผลผลติพชื    ผลผลติพชื 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
   พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ    พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
  93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง   93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 

  93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ   93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ 
  93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำร   93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำร 
   กำรผลติสัตว ์    กำรผลติสัตว ์
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ   93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

 

 

 

 
 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
3 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 3 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
  32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและ   32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและ 
   กำรคำ้ปลกี    กำรคำ้ปลกี 
  32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์   32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
   และองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้    และองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้
  32493 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร   32493 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
   เพือ่ควำมย่ังยนื    เพือ่ควำมย่ังยนื 

  60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้   60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 

4 ตน้ 94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 4 ตน้ 94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
   กำรประกอบ    กำรประกอบ 

  94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร    และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    กำรเกษตร* 
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
      92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์ 
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      90307 กำรผลติพชื 
      91427 กำรป่ำไมช้มุชน 
      93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
       กำรผลติพชื* 
      93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่ 
       อตุสำหกรรม 
      93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไม ้
       ประดับเชงิธุรกจิ 
      93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำด 
       สนิคำ้ปศสุัตว ์
      93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก 
      93471 เกษตรกรรมย่ังยนื 

 

 
 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
4 ตน้   4 ตน้ กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและ 

กำรคำ้ปลกี 
      32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
       

32493 
และองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
เพือ่ควำมย่ังยนื 

      60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 

 ปลาย    ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
      - - - - - ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
      91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
      92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
       และสังคม 
      92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
       สหกรณ์ 
      กลุม่วชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการ 
      ทรพัยากรป่าไมแ้ละส ิง่แวดลอ้ม 
      91326 วนศำสตรเ์กษตร 
      91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม 
      91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
      91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้
       เชงิเศรษฐกจิ 

      93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะ 
       กำรผลติพชื* 
      93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำร 
       ผลผลติพชื 
      93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
       พชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ 
      93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง 
      93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ 
      93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำร 
       กำรผลติสัตว ์

      93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
      93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
4 ปลาย   4 ปลาย กลุม่วชิาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ 
      32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและ 
       กำรคำ้ปลกี 

      32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
       และองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้
      32493 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
       เพือ่ควำมย่ังยนื 

      60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 
 

2.   ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร 
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10151  ไทยศกึษำ     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     
   ผูป้ระกอบกำร     
 ปลาย 94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร   10151  ไทยศกึษำ 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 
   กำรเกษตร     

2 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 2 ตน้ 94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 

  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ    กำรเกษตรและกำรเป็น 

   กำรเกษตร    ผูป้ระกอบกำร 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ    94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 
   กำรเกษตร*    กำรเกษตร 

 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    กำรเกษตร 

  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
       ในธุรกจิกำรเกษตร 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
3 ตน้ 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 3 ตน้ 94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร    กำรประกอบ 

  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
   กำรประกอบ    และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 

       กำรเกษตร* 

       - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

      94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
 

3.   ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทำงบรหิำรธุรกจิ 
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151  ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  90201  กำรจัดกำรฟำรม์     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     
   ผูป้ระกอบกำร     
 ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   

90204 
สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม    และสิง่แวดลอ้ม 

2 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 2 ตน้ 90201  กำรจัดกำรฟำรม์ 
  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตรและกำรเป็น 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ     

94432 
ผูป้ระกอบกำร 
สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ    และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ   

   กำรเกษตร*    กำรเกษตร 

 ปลาย 94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 

   ในธุรกจิกำรเกษตร   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    ในธุรกจิกำรเกษตร 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
3 ตน้ 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ    กำรประกอบ 

   กำรประกอบ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ 
       และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 

        กำรเกษตร* 

 ปลาย    ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
 

4.   ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่างการเกษตร บรหิารธุรกจิ 
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์* 1 ตน้   
  10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ     
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ***     
  90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ     
   และสิง่แวดลอ้ม     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     

  ผูป้ระกอบกำร     
ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ ปลาย 10131 สังคมมนุษย*์* 

  94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ*** 

  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
      94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 

       กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
              ** ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่ำงกำรบรหิำร 
        *** ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชท่ำงกำรเกษตร 
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
2 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร    และสิง่แวดลอ้ม 

  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ   94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตรและกำรเป็น 

       ผูป้ระกอบกำร 

      94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 

       กำรเกษตร 

 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

3 ตน้ 94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   กำรประกอบ   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ     กำรประกอบ 

   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
   กำรเกษตร*    และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 

  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    กำรเกษตร* 

 ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

4 ตน้   4 ตน้ 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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5.   ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงกำรเกษตร     
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151  ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     
   ผูป้ระกอบกำร     
  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ     
   กำรเกษตร     
 ปลาย 94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ  ปลาย 10151  ไทยศกึษำ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
   กำรเกษตร     

2 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 2 ตน้ 94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ    กำรเกษตรและกำรเป็น 

   กำรประกอบ    ผูป้ระกอบกำร 

  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ    94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 
   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ    กำรเกษตร 

   กำรเกษตร*   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
       และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 

       กำรเกษตร* 

 ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ  ปลาย 94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร    กำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

3 ตน้   3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
      94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
       กำรประกอบ 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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6.   ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทำงบรหิำรธรุกจิ  
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 1 ตน้   
   และสิง่แวดลอ้ม     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     
   ผูป้ระกอบกำร     
  94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ     
   กำรเกษตร     
 ปลาย 10151  ไทยศกึษำ  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  90201 กำรจัดกำรฟำรม์   90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ    และสิง่แวดลอ้ม 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
       กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 

2 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 2 ตน้ 94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ    กำรเกษตรและกำรเป็น 
   กำรประกอบ    ผูป้ระกอบกำร 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ    94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 
   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ    กำรเกษตร 
   กำรเกษตร*   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
       และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

 ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ   ปลาย 10151  ไทยศกึษำ 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน    ในธุรกจิกำรเกษตร 

   ในธุรกจิกำรเกษตร   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

3 ตน้   3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
      94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
      94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 
       กำรประกอบ 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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7.   ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำอืน่ๆ ทีม่ใิชท่างการเกษตร บรหิารธุรกจิ  
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรในภาคปลาย 
1 ตน้ 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 1 ตน้   
   และสิง่แวดลอ้ม     
  94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ     
   กำรเกษตรและกำรเป็น     
   ผูป้ระกอบกำร     
  94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร     
 ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์  ปลาย 90201 กำรจัดกำรฟำรม์ 
  94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ   94330 กำรจัดกำรปฏบัิตกิำรและ 
   กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร    กำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร 
  94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ   94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

2 ตน้ 94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 2 ตน้ 90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
   กำรเกษตร    และสิง่แวดลอ้ม 
  94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ    94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิ 
   และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ    กำรเกษตรและกำรเป็น 

   กำรเกษตร*    ผูป้ระกอบกำร 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิ 
        กำรเกษตร 

 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ   94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิ 
   กำรเกษตร    กำรเกษตร 

  94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน   94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
   ในธุรกจิกำรเกษตร    ในธุรกจิกำรเกษตร 

3 ตน้ 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 3 ตน้ 94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
   กำรเกษตรและกำรประกอบกำร   94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ 

  94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและ    กำรประกอบ 

   กำรประกอบ   94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ  
       และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธุรกจิ 
       กำรเกษตร* 

 ปลาย     ปลาย 94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิ 
       กำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 

 

 
 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 

Bachelor of Business Administration Program in  
Co-operatives and Community Business 

 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   บรหิำรธุรกจิบัณฑติ (สหกรณ์และธุรกจิชมุชน) 

  อักษรย่อ  บธ.บ. (สหกรณ์และธุรกจิชมุชน) 

ชือ่เต็มภำษำอังกฤษ Bachelor of Business Administration  

          (Co-operatives and Community Business)  

อักษรย่อภำษำอังกฤษ B.B.A. (Co-operatives and Community Business) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สูง (ปวส.) หรืออนุปรญิญำ หรือเทียบเท่ำ ในสำขำวชิำ         

พณชิยกรรม กำรเงนิ กำรบญัช ีเศรษฐศำสตร ์บรหิำรธรุกจิ หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกับบรหิำรธรุกจิ หรอื 
  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิช่สำขำวชิำ         
พณชิยกรรม กำรเงนิ กำรบญัช ีเศรษฐศำสตร ์บรหิำรธรุกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับบรหิำรธรุกจิ หรอื 
  5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร ์

บรหิำรธรุกจิ หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกับบรหิำรธรุกจิ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยัรับรอง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิช่ในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร ์

บรหิำรธรุกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรหิำรธรุกจิ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง  
   
หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัตติำมขอ้ 1 – 6 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสื่อมเสียจะกลับเขำ้ศกึษำใหม ่
ไดเ้ป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่นัประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรอื
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
Bachelor of Business Administration Program in  

Co-operatives and Community Business



125

หล
ักส

ูตร
บร

ิหา
รธ

ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต 

แข
นง

วิช
าส

หก
รณ

์แล
ะธ

ุรก
ิจช

ุมช
น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์126 
 
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป  5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   14 84 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสร ี  3 18 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      22                     132 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
   บงัคบั 2 ชุดวชิา 
   10151 ไทยศกึษำ 

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้
   กลุม่วชิาภาษา 
   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 6 ชุดวชิา 
   30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบญัชเีพือ่กำรจัดกำร 

   30209 กำรเงนิธรุกจิและกฎหมำยธรุกจิ 

   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลกักำรตลำด 
   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

   32206 สถติธิรุกจิและกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ 

   60120 หลกัเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 

 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร  

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 
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   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   92116  ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92117  สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

   92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92311  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

   92320  กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92411  สำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร ์
บรหิำรธรุกจิ หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิำรธรุกจิ   

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10 60 
  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      14 84 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 
   30209 กำรเงนิธรุกจิและกฎหมำยธรุกจิ 

   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลกักำรตลำด 

   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 
   92116  ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92117  สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92311  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์
   92320  กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92411  สำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชใ่นสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงนิ การบญัช ี
เศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธุรกจิ   

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร               ชุดวชิา          หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11 66 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      15 90 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
   30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบญัชเีพือ่กำรจัดกำร 

   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลกักำรตลำด 

   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

   60120 หลกัเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 
 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 
   92116  ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92117  สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92311  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์
   92320  กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92411  สำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร บรหิำรธุรกจิ 
 หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิำรธรุกจิ   

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   10                    60 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      12                     72 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 2 ชุดวชิา 
   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลกักำรตลำด 

   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 
   92116  ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92117  สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

   92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92311  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

   92320  กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92411  สำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน* 

 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 
 

5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชใ่นสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงนิ การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์
     บรหิารธุรกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธุรกจิ   
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร              ชุดวชิา         หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   11                    66 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1 6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      13                     78 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  11  ชุดวชิา  (66 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 
   30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบญัชเีพือ่กำรจัดกำร 

   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลกักำรตลำด 
   60120 หลกัเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 
   92116  ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92117  สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

   92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

   92311  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์

   92320  กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
   92411  สำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน* 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ   * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ทกุสำขำวชิำ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ      
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ     
   กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     
 ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ  ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ 
   ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด    ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชน 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

2 ตน้ 60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ  
  92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ 
   และธุรกจิชมุชน    กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  10161   ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   10161   ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  10162   ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   10162   ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

 ปลาย 30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี  ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   เพือ่กำรจัดกำร    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร   60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 
   ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร 
  - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

3 ตน้ 30209 กำรเงนิธุรกจิและกฎหมำยธุรกจิ 3 ตน้ 30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    เพือ่กำรจัดกำร 
   เชงิกลยทุธ ์   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    เชงิกลยทุธ ์
      - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
3 ปลาย 30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 3 ปลาย 30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

 92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ   92117 สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ 
  เศรษฐกจิและสังคม    เศรษฐกจิและสังคม 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10103 ทักษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

4 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและกำรวเิครำะห ์ 4 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและกำรวเิครำะห ์
   เชงิปรมิำณ    เชงิปรมิำณ 
  92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย   92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์
   ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    และธุรกจิชมุชน 

 - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

ปลาย 92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิ  ปลาย 30209 กำรเงนิธุรกจิและกฎหมำยธุรกจิ 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย 
       ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
      - - - - -   ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

5 ตน้   5 ตน้ 92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 
       สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชน 
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2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเท่ำในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร ์

บรหิำรธรุกจิ  หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกับบรหิำรธรุกจิ 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10141  วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   
   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  10151 ไทยศกึษำ     
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ     

   กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     

 ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ  ปลาย 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละ 
   ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร 
   ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

2 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 
  30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
  92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ 
   ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

 ปลาย 92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ  ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ 
   เศรษฐกจิและสังคม    ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ 
   เชงิกลยทุธ ์    เศรษฐกจิและสังคม 
  - - - - -  ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย 
       ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

3 ตน้ 30209 กำรเงนิธุรกจิและกฎหมำยธุรกจิ 3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์

  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    เชงิกลยทุธ ์
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 30209 กำรเงนิธุรกจิและกฎหมำยธุรกจิ 
      92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 
       สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
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3. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเท่ำทีม่ใิชใ่นสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงนิ การบญัช ี
 เศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธุรกจิ 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ     
   ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด     
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ     
   กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     

 ปลาย 60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร 
   ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์
  30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี   30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 
   เพือ่กำรจัดกำร    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
  92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ 
   ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

 ปลาย 30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ  ปลาย 30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี
   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์    เพือ่กำรจัดกำร 
  92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ   60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 
   เศรษฐกจิและสังคม   92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
   เชงิกลยทุธ ์     

3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 3 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ   92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    เชงิกลยทุธ ์
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

 ปลาย    ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ 
       ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด 
      92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ 
       เศรษฐกจิและสังคม 
      92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 
       สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
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4. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ในสำขำวชิำพณิชยกรรม กำรเงนิ กำรบัญช ีเศรษฐศำสตร ์บรหิำรธุรกจิ 
 หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิำรธรุกจิ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151 ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ     
   กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     
  92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์     
   และธุรกจิชมุชน     

 ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
   ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร 
  92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร    ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
   ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน    สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน     

2 ตน้ 30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 2 ตน้ 30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
  92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ 
   ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์
       และธุรกจิชมุชน 

 ปลาย 92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ  ปลาย 30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ 
   เศรษฐกจิและสังคม    ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92117 สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ 
   เชงิกลยทุธ ์    เศรษฐกจิและสังคม 
  92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ   92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

3 ตน้   3 ตน้ 92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
       เชงิกลยทุธ ์
      92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 
       สหกรณแ์ละธุรกจิชมุชน 
      - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
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5. ส ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ทีม่ใิชใ่นสาขาวชิาพณชิยกรรม การเงนิ การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์ 
     บรหิารธุรกจิ หรอืสำขำวชิำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธุรกจิ 

 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10151  ไทยศกึษำ 1 ตน้   
  92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ     
   กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     
  92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์     

   และธุรกจิชมุชน     

 ปลาย 60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ 
  92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร   92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกร 
   ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    ส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

2 ตน้ 30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี 2 ตน้ 10151  ไทยศกึษำ 
   เพือ่กำรจัดกำร   30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ 
  30210 กำรจัดกำรกำรผลติและ    ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด 
   ด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด   92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับ 
  92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย    กำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
   ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน     

 ปลาย 92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ  ปลาย 92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำ 
   เศรษฐกจิและสังคม    เศรษฐกจิและสังคม 
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน   92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิย 
   เชงิกลยทุธ ์    ทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   - - - - - ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

3 ตน้ 92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 3 ตน้ 30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญช ี
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    เพือ่กำรจัดกำร 

      92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์
       และธุรกจิชมุชน 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
       เชงิกลยทุธ ์

 ปลาย    ปลาย 92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิ 
        สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
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ประกาศนียบัตร

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Certificate Program in Agricultural Extension and Development

138 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 
Certificate Program in Agricultural Extension and Development   
 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   

  อกัษรยอ่  ป. สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Agricultural Extension and Development   

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Agricultural Extension and Development    

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 

 6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ    5   30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่    5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    บงัคบั 3 ชุดวชิา 
    91109 หลกักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

    91201 ผูน้ ำ มนุษยสมัพันธ ์และจติวทิยำในกำรสง่เสรมิ 

      และพัฒนำกำรเกษตร 

    91352 กำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ และนวตักรรมเกษตร 
    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
    91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

    91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

    91351 หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

    91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

    91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

    91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร  

    91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร 

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หล
ักส

ูตร
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

ร 
ส่ง

เส
ริม

แล
ะพ

ัฒน
าก

าร
เก

ษต
ร

หลักสูตรการศึกษา140 140 
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 1 ตน้   
   พัฒนำกำรเกษตร     

  91352 กำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ      
   และนวัตกรรมเกษตร              
  - - - - -        ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ     
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
  91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ     
   พัฒนำกำรเกษตร     
  91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่ว     
   เชงิเกษตร      

 ปลาย 91201 ผูน้ ำ มนุษยสัมพันธ ์และ   ปลาย 91201 ผูน้ ำ มนุษยสัมพันธ ์และ 
   จติวทิยำในกำรสง่เสรมิและ    จติวทิยำในกำรสง่เสรมิและ 
   พัฒนำกำรเกษตร             พัฒนำกำรเกษตร          
  - - - - -        ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ   - - - - -        ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่   91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่ 
   กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร       กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    
  91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร   91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 
  91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร   91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

   เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    เพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 
  91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่   91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่ 
   กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร              กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร           
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้   2 ตน้ 91109 หลักกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91352 กำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ 
       และนวัตกรรมเกษตร          
      - - - - -        ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 1 ชดุวชิำ 
     โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและ 

       พัฒนำกำรเกษตร 
      91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและ 
       พัฒนำกำรเกษตร 
      91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่ว 
       เชงิเกษตร  
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รายละเอียดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
Certificate Program in Cereal and Forage Crop Production Management

143 
 
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์

Certificate Program in Cereal and Forage Crop Production Management  
 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรกำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์

  อกัษรยอ่  ป. กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์  

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Cereal and Forage Crop Production Management 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Cereal and Forage Crop Production Management  

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรือ ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5    30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5    30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
    90307 กำรผลติพชื  

    93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  

    93352 หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

    94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
    วชิาเฉพาะดา้น 1 ชุดวชิา 
 93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์
 
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 1 ตน้   
  93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื        

 ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้  ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้ 
  93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ   93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและ 
   พชือำหำรสตัว ์    พชือำหำรสตัว ์
  94330 กำรจัดกำรผลติผลและ   94330 กำรจัดกำรผลติผลและ 
         กำรแปรรปูผลติผลเกษตร          กำรแปรรปูผลติผลเกษตร 

2 ตน้   2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
      93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร 

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
Certificate Program in Industrial Crop Production Management

146 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติพชืไรอ่ตุสาหกรรม 
Certificate Program in Industrial Crop Production Management 
 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

  อกัษรยอ่  ป. กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Industrial Crop Production Management 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Industrial Crop Production Management 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 

  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5   30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
    90307 กำรผลติพชื  

    93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  

    93352 หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

    94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
    วชิาเฉพาะดา้น 1 ชุดวชิา 
 93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรม 

 
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือ ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 1 ตน้   

  93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื        
  93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่     
        อตุสำหกรรม     

 ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้  ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้ 
  94330 กำรจัดกำรผลติผลและ   94330 กำรจัดกำรผลติผลและ 
        กำรแปรรปูผลติผลเกษตร          กำรแปรรปูผลติผลเกษตร 

2 ตน้   2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
      93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    
      93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่ 
            อตุสำหกรรม 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร 

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html



151สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

หล
ักส

ูตร
เก

ษต
รศ

าส
ตร

บัณ
ฑิต

 
แข

นง
วิช

าก
าร

จัด
กา

รก
าร

เก
ษต

ร

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Certificate Program in Flowering and 

Ornamental Plant Production Management

149 
 
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ 

Certificate Program in Flowering and  
Ornamental Plant Production Management 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรกำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธรุกจิ 

  อกัษรยอ่  ป. กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธรุกจิ 

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Flowering and Ornamental Plant Production Management 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Flowering and Ornamental Plant Production Management 

 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัรมดีงันี ้
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวส. หรอื
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5   30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
    90307 กำรผลติพชื  

    93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  

    93352 หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

    94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
    วชิาเฉพาะดา้น 1 ชุดวชิา 
    93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกจิ 
     
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 1 ตน้   

  93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื        
  93458 กำรจัดกำรกำรผลติ     
       ไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ     

 ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้  ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้ 
  94330       กำรจัดกำรผลติผลและ   94330       กำรจัดกำรผลติผลและ 
   กำรแปรรปูผลติผลเกษตร    กำรแปรรปูผลติผลเกษตร 

2 ตน้   2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
      93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    
      93458      กำรจัดกำรกำรผลติ 
       ไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ 

 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Certificate Program in Fruit Production Management

152 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
Certificate Program in Fruit Production Management 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรกำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

  อกัษรยอ่  ป. กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Fruit Production Management 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Fruit Production Management 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 

  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5   30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
    90307 กำรผลติพชื  

    93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  

    93352 หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

    94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
    วชิาเฉพาะดา้น 1 ชุดวชิา 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ 

 
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 1 ตน้   

  93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื        

 ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้  ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้ 
  93467 กำรจัดกำรกำรผลติ   93467 กำรจัดกำรกำรผลติ 
   ไมผ้ลเชงิธุรกจิ    ไมผ้ลเชงิธุรกจิ 
  94330       กำรจัดกำรผลติผลและ   94330       กำรจัดกำรผลติผลและ 
   กำรแปรรปูผลติผลเกษตร    กำรแปรรปูผลติผลเกษตร 

2 ตน้   2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
      93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Certificate Program in Vegetables Production Management

155 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ 
Certificate Program in Vegetables Production Management  

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรกำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธรุกจิ 

  อกัษรยอ่  ป. กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธรุกจิ 

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Vegetables Production Management 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Vegetables Production Management 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยันัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5   30 
    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
    วชิาแกน 4 ชุดวชิา 
    90307 กำรผลติพชื  

    93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  

    93352 หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

    94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
    วชิาเฉพาะดา้น 1 ชุดวชิา 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธรุกจิ 

 
 
แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวส. หรือ
เทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 1 ตน้   

  93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื        

 ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้  ปลาย 93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้ 
  93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ   93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ 
  94330 กำรจัดกำรผลติผลและ   94330 กำรจัดกำรผลติผลและ 
         กำรแปรรปูผลติผลเกษตร         กำรแปรรปูผลติผลเกษตร 

2 ตน้   2 ตน้ 90307 กำรผลติพชื 
      93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

บริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
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Certificate Program in Business Administration 

Co-operatives and Community Business
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบรหิารธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 
Certificate Program in Business Administration Co-operatives and 

Community Business 
 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 
 ชือ่เต็ม  ประกำศนยีบตัรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

  อกัษรยอ่  ป. บรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 ชือ่เต็มภำษำองักฤษ     Certificate in Business Administration Co-operatives and  

  Community Business 

  อกัษรย่อภำษำองักฤษ  Cert. in Business Administration Co-operatives and  
  Community Business 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  1. ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ำ่กวำ่มัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 
และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 
  2. ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ำ่กวำ่มัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

  3. ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ำ่กวำ่มัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  4. ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

หรอื 

  5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
  6. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่ำ หรืออนุปรญิญำหรือเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำสถำบนักำรศกึษำนัน้ๆ รับรอง 

  7. ส ำเร็จกำรศกึษำจำกกำรศกึษำนอกระบบ หรือผูท้ี่ศกึษำตำมอัธยำศัย และไดรั้บกำรเทียบโอนผล

กำรศกึษำซึง่สภำวชิำกำรพจิำรณำแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขำ้ศกึษำได ้
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ปวช. หรือเทยีบเท่ำ หรือ 
ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ หรอืปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ หรอืจำกกำรศกึษำนอกระบบ 
หรอืผูท้ีศ่กึษำตำมอธัยำศยั และไดรั้บกำรเทยีบโอนผลกำรศกึษำ 
 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร    ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
    หมวดวชิำเฉพำะ   5   30 

    รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5   30 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
    หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ)  
    92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

    92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

    92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

    92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยุทธ ์  
    92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรอำจมกีำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมข่ำวจำกเอกสำร

ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำ ม.3 หรือเทยีบเท่ำ หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่ำ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่ำ หรือ 
ปวส. หรอืเทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ หรอืปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ หรอืจำกกำรศกึษำนอกระบบ 
หรอืผูท้ีศ่กึษำตำมอธัยำศยั และไดรั้บกำรเทยีบโอนผลกำรศกึษำ 
 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 92116 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 1 ตน้   

   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน     
  92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์     
   และธุรกจิชมุชน     
  92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และ     
   ธุรกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและ  ปลาย 92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและ 
   กำรภำษีอำกรส ำหรับ    กำรภำษีอำกรส ำหรับ 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
  92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน   92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
   สหกรณ์และธุรกจิชมุชน    สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

2 ตน้   2 ตน้ 92116 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำน 
       สหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
      92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ ์
       และธุรกจิชมุชน 
      92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และ 
       ธุรกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

161 
 

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร    

10121 อำรยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษำ    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร    

10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร    

10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร    

10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน    

30208 กำรบัญชกีำรเงนิและกำรบัญชเีพือ่กำรจัดกำร    

30209 กำรเงนิธุรกจิและกฎหมำยธุรกจิ    

30210 กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน และหลักกำรตลำด    

30211 องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์    

32206 สถติธิุรกจิและกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ    

32408 กำรจัดกำรธุรกจิขนำดยอ่มและกำรคำ้ปลกี    

32452 กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยแ์ละองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้    

32493 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพือ่ควำมย่ังยนื    

54127 พืน้ฐำนอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม    

60120 หลักเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้    

60370 เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม    

90201 กำรจัดกำรฟำรม์    

90204 พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม    

90305 กำรผลติสัตว ์    

90307 กำรผลติพชื    

90406 กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย    

91109 หลักกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91110 สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91201 ผูน้ ำ มนุษยสัมพันธ ์และจติวทิยำในกำรสง่เสรมิ 
และพัฒนำกำรเกษตร 

 
  

91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร*    

91307 กำรพัฒนำชมุชนเกษตร    

91324 หลักกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่สิง่แวดลอ้ม    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

91326 วนศำสตรเ์กษตร    

91351 หลักกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91352 กำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ และนวัตกรรมเกษตร    

91353 กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื    

91357 พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม    

91363 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้     

91364 กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ    

91365 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม    

91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ*    

91368 กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติทำงกำรเกษตร    

91369 นวัตกรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91419 กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91420 กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91421 ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร    

91427 กำรป่ำไมช้มุชน    

91428 กฎหมำยเกีย่วกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม    

91463 ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละ
สิง่แวดลอ้ม 

  
 

91464 พชืสวนประดับในกำรจัดภมูทิัศน์    

91465 กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร    

91466 กำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ    

91467 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม    

91470 ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้นกำรสง่เสรมิและ 
พัฒนำกำรเกษตร 

  
 

91471 ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร    

92116 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

92117 สหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม    

92220 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

92223 กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

92311 กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์    

92320 กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

92411 สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิยทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

92425 ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชมุชน    

93256 กำรฝึกปฏบัิตเิสรมิทักษะกำรผลติพชื*    

93257 ศัตรพูชืเบือ้งตน้/กำรจัดกำรสขุภำพพชื**    

93335 วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื    

93337 กำรปรับปรงุพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

93345 กำรปรับปรงุพันธุแ์ละกำรสบืพันธุส์ัตว ์    

93352 หลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื    

93353 นวัตกรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื    

93354 อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสัตว ์     

93355 สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกันโรคสัตว ์    

93442 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื    

93448 ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์    

93454 สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอัจฉรยิะ    

93455 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติพชื*    

93456 กำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสัตว/์กำรจัดกำรกำรผลติ
ธัญพชืและพชือำหำรสัตวเ์ชงิธุรกจิ** 

   

93457 กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม    

93458 กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับเชงิธุรกจิ    

93460 กำรฝึกปฏบัิตกิำรจัดกำรกำรผลติสัตว*์    

93461 กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุัตว ์    

93462 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสัตวปี์ก     

93463 กำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้ง    

93465 กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำ     

93466 เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์    

93467 กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ    

93468 กำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธุรกจิ    

93469 กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์    

93470 กำรจัดภมูทิัศนเ์ชงิธุรกจิ    

93471 เกษตรกรรมย่ังยนื    

93472 กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื    

94329 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    

94330 กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร/กำรจัดกำร 
กำรปฏบัิตกิำรและกำรแปรรปูสนิคำ้เกษตร** 

  
 

94431 กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร    

94432 สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร    

94433 ประสบกำรณ์วชิำชพีธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร    

94462 ธุรกจิกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ    

94463 กำรบัญชแีละกำรเงนิในธุรกจิกำรเกษตร    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

94464 กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำนในธุรกจิกำรเกษตร    

94465 กำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร    

94466 กำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่ง               
ในธุรกจิกำรเกษตร* 

  
 

 
หมายเหต ุ  ขอ้มูลกำรเปิดสอนชุดวชิำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษำติดตำมข่ำวจำกเอกสำรประชำสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ

 มหำวทิยำลยั 

    * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
   ** คำดวำ่จะเปิดสอนในภำคปลำย/2565 
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รายละเอยีดของชุดวชิา 

10103 ทกัษะชวีติ            (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรสือ่สำร กำรแสวงหำควำมรู ้และกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรด ำเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในกำรคดิ วเิครำะห ์และกำรแกปั้ญหำในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนำตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ทักษะในกำรด ำเนินชวีติในสังคม ควำมใฝ่รู ้กำรแสวงหำและพัฒนำควำมรู ้กำรใชเ้ทคโนโลย ีกำรใช ้

เหตุผล กำรคดิวเิครำะห์ กำรแกปั้ญหำ กำรเจรจำต่อรอง กำรบรหิำรตนเอง กำรจัดกำรอำรมณ์และควำมเครียด 

ควำมเขำ้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มำรยำท และกำรสมำคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร            (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำองักฤษเป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำร 

 2. เพือ่ศกึษำโครงสรำ้ง ศัพท ์และส ำนวนภำษำองักฤษทีส่ ำคญั 
3.  เพือ่สำมำรถใชท้ักษะฟัง พูด อำ่น เขยีนภำษำองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมำะสมในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 โครงสรำ้ง ศัพท์ และส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใชใ้นกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษ 

เพือ่กำรสือ่สำร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Human Civilization  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับอำรยธรรมตะวันออกและอำรยธรรมตะวันตกในดำ้นกำรเมอืง เศรษฐกจิ และ

  สงัคม 
 2.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจอำรยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐำนของอำรยธรรมในปัจจบุนั 

 3.  เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคำ่ของอำรยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รำ้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้กีย่วกับอำรยธรรมตะวันออกและอำรยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รำ้งสรรคข์ึน้ ในดำ้นกำรเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญำ ศลิปะ และวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจควำมเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจกลไกทำงกำรเมอืง กฎหมำย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่กำรจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3.  เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชำต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ลกัษณะพืน้ฐำนของควำมเป็นมนุษย ์กำรรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม กำรกระจำยและกำรตัง้ถิน่ฐำนของมนุษย ์ 

องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทำงกำรเมอืง กฎหมำย เศรษฐกจิ และสังคม ซึง่สง่ผลต่อ

กำรจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหำสงัคมและแนวทำงแกไ้ข กำรเสรมิสรำ้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ            (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีควำมรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และกำรพัฒนำกำรทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีม่ี 

อทิธพิลตอ่ควำมคดิ และควำมเป็นอยูข่องมนุษย ์

2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับววิฒันำกำรของสิง่มชีวีติและมนุษย ์
3. เพื่อใหเ้ขำ้ใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

4. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรประยกุตว์ทิยำศำสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศำสตรใ์นชวีติประจ ำวนั 

5. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมคดิเชงิวทิยำศำสตรแ์ละจติส ำนกึในกำรรักษำสิง่แวดลอ้ม 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิด ทฤษฎี ควำมคิดเชิงวิเครำะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ธรรมชำตวิทิยำทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ำยกำยมนุษย ์มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม สขุภำพอนำมัยและ

โภชนำกำร กำรประยกุตว์ทิยำศำสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศำสตรใ์นกำรด ำรงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา            (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับควำมเป็นไทยในดำ้นประวตัศิำสตร ์สงัคม ภำษำและวัฒนธรรม 
2. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำรงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและเกดิควำมภำคภมูใิจในควำมเป็นไทย 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
   ควำมรูเ้กีย่วกับควำมเป็นไทยในดำ้นประวตัศิำสตร ์กำรตัง้ถิน่ฐำน กำรเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศำสนำ

และพธิกีรรม ภำษำและวรรณคด ีศลิปกรรมและวัฒนธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก            (6 หนว่ยกติ) 
 Thailand and the World Community 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีควำมรูเ้กี่ยวกับสถำนกำรณ์ แนวโนม้ ลักษณะควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับสถำนะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ ำควำมรูไ้ปคดิ วเิครำะหปั์ญหำ อันเป็นผลจำกกระแสโลกำภวิัตน์ ในมติติ่ำงๆ ทัง้ทำงกำรเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 สถำนะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภำพปัญหำ และสำเหตุของปัญหำทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจำกกระแสโลกำภวิัตน์ ซึง่สง่ผลให ้

เกิดควำมตระหนัก และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในสภำพกำรณ์  สำมำรถคิดวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำและ

ผลกระทบต่อภำพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่ำงๆ ทั ้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม 
จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร            (6 หนว่ยกติ) 
 Thai for Communication 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำไทยเป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำร 

 2. เพือ่พัฒนำทักษะภำษำในกำรสือ่สำรใหม้ปีระสทิธภิำพและสรำ้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำในกำรด ำเนนิชวีติและแสวงหำควำมรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมส ำคัญของภำษำ ควำมคดิ และกำรสือ่สำร ศลิปะกำรใชถ้อ้ยค ำ ประโยค ส ำนวน โวหำร กำรพัฒนำ
ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนเพื่อสือ่สำรใหม้ีประสทิธภิำพและสรำ้งสรรค์ กำรใชภ้ำษำในกำร

ด ำเนนิชวีติ กำรแสวงหำควำมรู ้และกำรถำ่ยทอดควำมรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Chinese for Communication 
   วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้คีวำมรูเ้รือ่งระบบเสยีงภำษำจนีกลำงสัทอักษรภำษำจนีกลำงระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สำมำรถใชแ้ละอำ่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกันเป็นค ำศัพทพ์ืน้ฐำน รูปประโยคและหลักภำษำจนี
ทีใ่ชส้ือ่สำรกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดกำรเขยีนตัวอักษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำจนีในกำรสือ่สำรทั่วไปในชวีติประจ ำวัน 

ค าอธบิายชุดวชิา 
 ระบบเสยีงภำษำจนีกลำง กำรถอดเสยีงอำ่นดว้ยสัทอักษรภำษำจนีกลำงระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค ำศัพทพ์ืน้ฐำนและบทสนทนำทีใ่ชส้ือ่สำรกันทั่วไปในชวีติประจ ำวัน โครงสรำ้งทำงไวยำกรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมำณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Khmer for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรำ้งไวยำกรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐำนภำษำเขมร 

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำเขมรระดบัพืน้ฐำนสือ่สำรในชวีติประจ ำวนั 

 3.  เพือ่ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัค ำศพัทภ์ำษำเขมรทีใ่ชใ้นภำษำไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ระบบเสยีงภำษำเขมร กำรฝึกเขยีนอักษรภำษำเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค ำศัพทพ์ื้นฐำน 

ในชวีติประจ ำวัน โครงสรำ้งไวยำกรณ์ และรูปประโยคพื้นฐำน ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขยีนเพื่อ 

กำรสือ่สำรในระดบัพืน้ฐำน ค ำศพัทภ์ำษำเขมรในภำษำไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเ ยีน  (6 หนว่ยกติ) 
 Society and Culture in the ASEAN Community  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจภมูหิลงัและประวตัศิำสตรข์องภมูภิำคอำเซยีน 

 2.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจจดุประสงคก์ำรรวมกลุม่ของประเทศสมำชกิในอำเซยีน 
 3.  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจสภำพทำงสงัคม และวฒันธรรมของชำตสิมำชกิในอำเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจบทบำทและควำมสมัพันธ ์ของอำเซยีนกบัชำตติำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ภมูหิลังและประวตัศิำสตรข์องประเทศสมำชกิอำเซยีน กำรรวมกลุม่ของประเทศสมำชกิ สภำพทำงสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมำชกิในอำเซยีน บทบำทของอำเซยีน และควำมสัมพันธข์องอำเซยีนทีม่ตี่อภูมภิำค

ตำ่งๆ ในโลก 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 
 Finance Accounting and Managerial Accounting  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกระบวนกำรจัดท ำบัญชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำขอ้มลูทำงกำรบญัชไีปใชใ้นกำรจัดกำรธรุกจิได ้

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐำนส ำหรับกำรศกึษำในชดุวชิำอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวควำมคิดเบื้องตน้ทำงกำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กระบวนกำร ขัน้ตอนกำรบันทึกบัญช ี     

ตำมวงจรบญัชสี ำหรับธรุกจิบรกิำรและพำณชิยกรรม และกำรบญัชภีำษีอำกรส ำหรับธรุกจิ 

 แนวควำมคดิกำรบัญชเีพื่อกำรจัดกำร ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน กำรวเิครำะห์ตน้ทุน-ปรมิำณ-ก ำไร  

กำรจัดท ำงบประมำณ  กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  กำรใชข้อ้มูลทำงบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ กำรประเมินผล 
กำรปฏบิตังิำน ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัช ีและกำรควบคมุภำยใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Business Finance and Business Law 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรบรหิำรเงนิทนุและกำรจัดหำเงนิทนุของธรุกจิ 

 2.  เพื่อใหม้ีควำมรูเ้กี่ยวกับหลักฐำนกฎหมำยทั่วไป กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอื่นที ่        

  เกีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 วัตถุประสงคแ์ละกำรรับผดิชอบทำงกำรเงนิ ตลำดกำรเงนิ สถำบันกำรเงนิ ควำมเสีย่งและผลตอบแทน 

กำรจัดกำรสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรำ้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบำยเงนิปันผล และ

กำรจัดหำเงนิทนุ 

 หลักกฎหมำยทั่วไป กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิ  เช่น ซื้อขำย  

เชำ่ทรัพย ์เชำ่ซือ้ กูย้มื ค ้ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ กฎหมำยทีเ่กีย่วกับกำรจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญ  

หำ้งหุน้สว่นสำมัญนิตบิุคคล หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บรษัิทจ ำกัด บรษัิทมหำชนจ ำกัด และกจิกำรร่วมคำ้ ลักษณะตำ่งๆ 

ตลอดจนกฎหมำยเกีย่วกับตรำสำรทำงกำรเงนิ และกฎหมำยทีเ่กีย่วกับกำรควบคุมธุรกจิ เช่น กฎหมำยทรัพยส์นิ

ทำงปัญญำ กฎหมำยแรงงำนและแรงงำนสมัพันธ ์กฎหมำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 
 Production and Operation Mangement and Principle of Marketing  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรผลติและด ำเนนิงำน 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรตลำด 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ระบบกำรผลติและด ำเนนิกำร กำรวำงแผนผลติภัณฑ ์ก ำลังผลติ ท ำเลทีต่ัง้ กำรวำงผังสถำนประกอบกำร 

กำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน กำรพยำกรณ์กำรผลติ กำรจัดกำรสนิคำ้คงคลัง กำรวำงแผนและ 

กำรควบคุมกำรผลติและด ำเนินงำน กำรออกแบบงำน กำรวัดงำน มำตรฐำนกำรท ำงำน กำรจัดล ำดับงำน ควำมปลอดภัย 

ในกำรท ำงำน กำรบรหิำรโครงกำร 

 แนวคดิกำรตลำด หนำ้ทีก่ำรตลำด และบทบำททำงกำรตลำด กระบวนกำรกำรตลำด โครงสรำ้งองคก์ำร

ทำงกำรตลำด สภำพแวดลอ้มทำงกำรตลำด กำรจัดกำรกำรตลำดและกำรวำงแผนกลยทุธ ์กำรวจิัยกำรตลำด ระบบ

สำรสนเทศทำงกำรตลำด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลำดธุรกจิและพฤตกิรรมกำรซือ้ กำรแบ่งสว่นตลำดและกำรตลำด

เป้ำหมำย กำรวำงแผนและกำรตัดสนิใจดำ้นผลติภัณฑ ์กำรวำงแผนและกำรตัดสนิใจดำ้นรำคำ กำรวำงแผนและ 
กำรตัดสนิใจดำ้นกำรจัดจ ำหน่ำย กำรวำงแผนและกำรตัดสนิใจดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด และจรรยำบรรณวชิำชพี

บรหิำรธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Organization and Management and Human Resource Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำร หนำ้ทีแ่ละวธิกีำรจัดองคก์ำร รวมถงึกำรบรหิำรองคก์ำรสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยส์มัยใหม ่

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำหลกักำรดงักลำ่วมำประยุกตใ์ชก้บัองคก์ำร 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมหมำย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของกำรวำงแผน โครงสรำ้งและสำยกำรบังคับบัญชำ แนวคดิ

และทฤษฎีต่ำงๆ เกีย่วกับองคก์ำร กำรจัดกำรองคก์ำร กำรอ ำนวยกำร กำรจูงใจและควำมเป็นผูน้ ำกลุ่มองคก์ำร  

กำรจัดกำรสมัยใหมใ่นองคก์ำร 

 ทฤษฎีและหลักกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ำยและขัน้ตอนในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรมนุษย ์กำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงนิเดอืน กำรสรรหำ กำรคัดเลอืก กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย ์กำรจัดกำรสวัสดกิำรและพนักงำนสมัพันธ ์กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยส์มัยใหม่ 
32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 
 Business Statistics and Quantitative Analysis 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีำงสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรและวธิกีำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรทดสอบสมมุตฐิำน กำรทดสอบไคสแควรแ์ละวธิกีำรนอนพำรำเมตรกิซ ์กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวน 

กำรวเิครำะหก์ำรถดถอย สหสมัพันธ ์กำรวเิครำะหอ์นุกรมเวลำ เลขดชันี กำรตดัสนิใจ ภำยใตส้ถำนกำรณ์ไมแ่น่นอน 

กำรโปรแกรม  เชงิเสน้ตรง กำรควบคุมสนิคำ้คงเหลอื ทฤษฎกีำรขนสง่ ทฤษฎเีกม ทฤษฎกีำรรอคอยและทฤษฎี

โครงขำ่ยกำรจ ำลอง 
32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 
 Small Business Management and Retailing 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจควำมหมำยและกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิขนำดย่อม และปัญหำในกำรบรหิำรธรุกจิประเภทนี้ 

 2. เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นกำรบรหิำรงำนเกีย่วกับกำรคำ้ปลกี ทัง้ในดำ้นกำรคำ้ปลกีขนำดเล็ก

  และขนำดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 บทบำท แนวควำมคดิ และขัน้ตอนในกำรวำงแผนกำรประกอบกำรของธุรกจิขนำดย่อม กำรบรหิำรและ

ควบคมุทำงกำรเงนิ กำรส ำรวจตลำด แหลง่เงนิทนุ กำรหำท ำเลทีต่ัง้ กำรสง่เสรมิกำรขำย กำรตัง้รำคำ กำรควบคมุ
สนิคำ้คงคลัง กำรใหส้นิเชือ่ กำรเสีย่ง กำรบรหิำรขอ้มูลทำงกำรบัญช ีกำรคำ้ปลกี กำรจัดรำ้นคำ้ กำรบรหิำรบุคคล 

กำรบรหิำรสนิคำ้ กำรบรหิำรกำรขำยและกำรบรหิำรกำรควบคมุ ในกำรคำ้ปลกี 

32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 
 Human Resource Management Strategy and Learning Organization 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกักำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ำมำรถบูรณำกำรควำมรูท้ี่เกี่ยวขอ้งมำใชก้ ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได ้

  อยำ่งสอดคลอ้ง 
 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิกลยุทธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยข์ององคก์ำรธุรกจิ กำรออกแบบโครงสรำ้งและระบบจัดกำร

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรสรำ้งควำมเป็นผูน้ ำ  กำรสรำ้งทีมที่มี

ประสทิธภิำพสงู เทคนคิและวธิกีำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์กระบวนกำรและประเภทต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรม

ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์ 

 กำรสรำ้งและสะสมควำมรูข้องพนักงำนระดับตำ่งๆ ในองคก์ำร กำรถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกพนักงำนและทมี

ใหแ้กอ่งคก์ำร พืน้ฐำนสรำ้งองคก์ำรแห่งกำรเรยีนรู ้5 ประกำร ควำมช ำนำญของบคุลำกร ตัวแบบทำงจติ วสิยัทัศน์ร่วม 
กำรเรยีนรูข้องทมี และกำรคดิเชงิระบบ 

32493 การจดัการนวตักรรมและการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 
 Innovation Management and Sustainable Management 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบันวตักรรมและกำรจัดกำรนวตักรรมเพือ่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรและกำรพัฒนำเพือ่ควำมยั่งยนืขององคก์ำร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิและทฤษฎีในกำรจัดกำรนวัตกรรม กำรจัดกำรองคก์ำรนวัตกรรม กระบวนกำรจัดกำร นวัตกรรม 

กำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลงดำ้นนวัตกรรม กำรจัดกำรควำมคดิสรำ้งสรรคเ์พื่อสรำ้งนวัตกรรม  กำรสรำ้งนวัตกรรม 

เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององคก์ำร กำรน ำนวัตกรรม ไปประยุกตใ์ชใ้นกำรผลติ

และกำรด ำเนนิงำนขององคก์ำร กำรจัดกำรดำ้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับควำมคุม้ครอง นวตักรรม  
 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกำรจัดกำรและกำรพัฒนำเพือ่ควำมยั่งยนื กำรท ำธุรกจิบนฐำนคดิของควำมยั่งยืน 

รูปแบบของกำรจัดกำรธุรกจิเพือ่ควำมยั่งยนื กลยทุธท์ำงกำรจัดกำรเพือ่ควำมยั่งยนื กำรพัฒนำธรุกจิสเีขยีว ปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ควำมยั่งยนื คณุธรรมและจรยิธรรมในกำรท ำธรุกจิเพือ่ควำมยั่งยนื 

54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health 
 วตัถปุระสงค ์  
 1. อธบิำยหลกักำรและแนวคดิพืน้ฐำนของงำนอำชวีอนำมัยและกำรอนำมัยสิง่แวดลอ้มได ้

 2. มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจขัน้พืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนสขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม พษิวทิยำ  

  กำรยศำสตร ์และโรคจำกกำรท ำงำน 
 3. อธบิำยหลกักำรและแนวคดิกำรจัดกำรอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัยได ้

 4. มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจขัน้พืน้ฐำนเกีย่วกับกำรจัดหำน ้ำสะอำด กำรควบคมุมลพษิทำงน ้ำ มลพษิทำงอำกำศ 

มลพษิทำงเสยีง ควำมสัน่สะเทอืน และรังส ีกำรจัดกำรขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

 5. อธบิำยหลักกำรและแนวคดิ กำรจัดกำรสขุำภบิำลอำหำรและทีอ่ยู่อำศัย กำรจัดกำรเหตุร ำคำญและ

  กจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ และกำรจัดกำรอนำมัยสิง่แวดลอ้มได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิเกีย่วกับอำชวีอนำมัยและอนำมัยสิง่แวดลอ้ม ควำมรูพ้ื้นฐำนดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  

สขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม พษิวทิยำ กำรยศำสตร ์และโรคจำกกำรท ำงำน กำรจัดกำรอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ควำมรูพ้ื้นฐำนดำ้นกำรจัดกำรน ้ำสะอำด กำรควบคุมมลพษิทำงน ้ำ มลพษิทำงอำกำศ มลพษิทำงเสยีง ควำมสัน่สะเทอืน 

และรังส ีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล กำรจัดกำรสขุำภบิำลอำหำรและทีอ่ยู่อำศัย เหตุร ำคำญและกจิกำร 

ทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ กำรจัดกำรงำนอนำมัยสิง่แวดลอ้ม 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิและทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตรจ์ลุภำค 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิและทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตรม์หภำค 
 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัปัญหำทำงเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบันโยบำยของรัฐในกำรแกไ้ขปัญหำทำงเศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

 6. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำแนวคดิและทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นกำรประกอบอำชพีหรอืใน 

  ชวีติประจ ำวนั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บือ้งตน้ทำงเศรษฐศำสตร ์อปุสงค ์อปุทำน ดลุยภำพของตลำด ทำงเลอืกของผูบ้รโิภค กำรผลติ 

ตน้ทนุกำรผลติ ตลำดแข่งขันสมบูรณ์ ตลำดผูกขำด ตลำดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขำด ตลำดผูข้ำยนอ้ยรำย ตลำดปัจจัย

กำรผลิต ผลตอบแทนปัจจัยกำรผลิต ควำมลม้เหลวของตลำด รำยไดป้ระชำชำติ กำรวัดรำยไดป้ระชำชำต ิ 

ส่วนประกอบของรำยไดป้ระชำชำต ิกำรก ำหนดรำยไดป้ระชำชำตดิุลยภำพ กำรคลัง นโยบำยกำรคลัง กำรเงนิ 
นโยบำยกำรเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด กำรว่ำงงำน กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กำรเงนิระหว่ำงประเทศ และกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูแ้ละเขำ้ใจในทฤษฎเีศรษฐศำสตรเ์กษตร 

 2.  เพื่อใหส้ำมำรถน ำเอำหลักทฤษฎทีำงเศรษฐศำสตรเ์กษตร กำรจัดกำรฟำร์มและกำรบรหิำรงำนของ

สหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยแนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนเครือ่งมอืทำงเศรษฐศำสตรท์ีใ่ชใ้นกำรจัดกำรทรัพยำกร 
  ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยปัญหำแนวนโยบำย ตลอดจนมำตรกำรของรัฐในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

  และสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศำสตรใ์นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 โครงสรำ้งตลำด อุปสงคแ์ละอปุทำนของสนิคำ้เกษตร กำรก ำหนดรำคำ ธุรกจิกำรเกษตร สนิเชือ่กำรเกษตร 

กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร ธุรกิจกำรเกษตร นโยบำยกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม   

นโยบำยสง่เสรมิสหกรณ์ของภำครัฐ ปัญหำและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 
 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยำกรธรรมชำต ิแนวคดิทำงเศรษฐศำสตรใ์นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิ

ระดบัของกำรใชท้รัพยำกรทีเ่หมำะสม ภำษีและเครือ่งมอืของรัฐในกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรวเิครำะหโ์ครงกำรและ

แผนงำน กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิควำมเกี่ยวเนื่องระหว่ำงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหำ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรของไทย แนวนโยบำยและมำตรกำรของรัฐ กำรประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับเศรษฐศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม มูลคำ่ของสิง่แวดลอ้ม นโยบำยและมำตรกำรของรัฐ

ในกำรจัดกำรปัญหำสิง่แวดลอ้ม 

90201 การจดัการฟารม์ (6 หนว่ยกติ) 
 Farm Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรจัดกำรฟำรม์ 

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหปั์จจัยตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรฟำรม์ 

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรจัดกำรฟำรม์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 หลักกำรจัดกำรและหลักทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ที่ประยุกต์ใชใ้นกำรจัดกำรฟำร์ม ปัจจัยที่ก ำหนด 

ประเภทฟำร์ม กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลติฟำรม์ หลักและวธิกีำรปฏบิัตใินกำรท ำฟำร์มทีด่ ี กำรเริม่ตน้กจิกำรฟำร์ม  

กำรวำงแผนและงบประมำณฟำร์ม กำรจัดกำรสนิเชือ่ของฟำร์ม กำรบันทกึกจิกำรฟำร์ม กำรวเิครำะห์กำรตลำด

ผลติผลฟำร์ม กำรจัดกำรกำรตลำดผลติผลฟำร์ม กำรน ำควำมรูด้ำ้นกำรจัดกำรฟำร์มไปใชใ้นกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตร กำรจัดกำรฟำรม์ประเภทตำ่งๆ ไดแ้ก ่ฟำรม์พชื ปศสุตัว ์ป่ำไม ้

90204 พืน้ฐานการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamental of Agriculture, Natural Resources and Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษำมคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษำมคีวำมรูเ้กีย่วกบัควำมสมัพันธร์ะหวำ่งทรัพยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้มกบักำรเกษตร 

 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษำมคีวำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่แวดลอ้มกบักำรเกษตร เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

90305 การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรผลติสตัว ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรกำรผลติสตัว ์

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรผลติสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรพัฒนำกำรผลติสตัว ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูท้ั่วไปเกี่ยวกับกำรผลติสัตวท์ี่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิ ในดำ้นสภำพ ศักยภำพ และระบบ 

กำรผลติ หลกักำรผลติสตัว ์โดยกลำ่วถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรผลติสตัว ์ทัง้ดำ้นพันธุแ์ละกำรปรับปรุงพันธุ ์อำหำร

และกำรใหอ้ำหำร สุขศำสตร์และโรคสัตว์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกำรแปรรูป กำรตลำด และแนวทำง 

กำรพัฒนำกำรผลติสตัว ์

90307 การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Crops Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรผลติพชืทัง้ระบบ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักระบวนกำรจัดกำรผลติพชื  

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเพิม่มลูคำ่สนิคำ้ กำรกระจำยสนิคำ้ และกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้พชื 

  

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษา180 174 
 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ื้นฐำนเกีย่วกับกำรผลติพืช หลักกำรจัดกำรกำรผลติพืช ระบบกำรปลูกพืช แนวคดิกำรตัดสนิใจ

กำรผลติ กำรวำงแผนกำรผลิตและผังฟำร์ม กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลติ กำรขยำยพันธุ์และกำรเตรียมตน้พันธุ ์ 

กำรเตรยีมดนิและกำรปลกู กำรปฏบิัตดิแูลรักษำ กำรเก็บเกีย่วและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว กำรเพิม่มลูคำ่สนิคำ้ 

กำรกระจำยสนิคำ้และกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้พชื 
90406 การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 
 Soil, Water and Fertilizer Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้ำ และปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตรได ้

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรอนุรักษ์ดนิและน ้ำได ้

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรน ำขอ้มลูเกีย่วกับดนิ น ้ำ และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหำทำงกำรเกษตรได ้

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยและน ำนวตักรรม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ยไปใช ้

  เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลติทำงกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรก ำเนิด กำรจ ำแนกและกำรส ำรวจดนิ ควำมส ำคัญของดนิต่อกำรเพำะปลูก และเลีย้งสัตว ์น ้ำและ 

กำรใชน้ ้ำเพือ่กำรเพำะปลกู ปุ๋ ยและกำรใชปุ้๋ ย ปัญหำของดนิ น ้ำ ปุ๋ ย ในกำรเกษตร และแนวทำงแกไ้ขกำรอนุรักษ์ดนิ 

และน ้ำ ขอ้มลูและกำรใชข้อ้มลูดนิ น ้ำ ปุ๋ ย เพือ่ท ำกำรเกษตร 

91109 หลกัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจปัญหำพืน้ฐำน สภำพสังคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบำยทั่วไปเกีย่วกับ

      กำรเกษตร 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกักำร เกีย่วกบักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรพัฒนำ นักสง่เสรมิ องคก์ร กำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำ           

กำรเกษตร และกลุม่เป้ำหมำยในพืน้ทีต่ำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 สภำพสังคมเกษตรกร กำรเปลีย่นแปลงของสังคมเกษตรกรไทย และนโยบำยทำงกำรเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญำ วัตถปุระสงค ์หลกักำร ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร ควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู ้ 

ผูน้ ำ จติวทิยำ มนุษยสมัพันธ ์สือ่และกำรสือ่สำร กำรบรหิำร กำรพัฒนำกำรเกษตรทีย่ั่งยนื หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรพัฒนำบุคลำกร หน่วยงำนทำงสง่เสรมิกำรเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร 
เครือข่ำย สถำบันเป้ำหมำย อำสำสมัครในงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร รูปแบบ ช่องทำง เทคโนโลย ี

กำรสือ่สำร และวธิกีำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กำรนเิทศ ตดิตำมและประเมนิผล กำรบรหิำรงำนและโครงกำร

พัฒนำกำรเกษตรในเขตเมอืง ชำนเมอืง และชนบท 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ื้นฐำนเกีย่วกับกำรผลติพืช หลักกำรจัดกำรกำรผลติพืช ระบบกำรปลูกพืช แนวคดิกำรตัดสนิใจ

กำรผลติ กำรวำงแผนกำรผลิตและผังฟำร์ม กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลติ กำรขยำยพันธุ์และกำรเตรียมตน้พันธุ ์ 

กำรเตรยีมดนิและกำรปลกู กำรปฏบิัตดิแูลรักษำ กำรเก็บเกีย่วและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว กำรเพิม่มลูคำ่สนิคำ้ 

กำรกระจำยสนิคำ้และกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้พชื 
90406 การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 
 Soil, Water and Fertilizer Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยควำมรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้ำ และปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตรได ้

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรอนุรักษ์ดนิและน ้ำได ้

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรน ำขอ้มลูเกีย่วกับดนิ น ้ำ และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหำทำงกำรเกษตรได ้

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยและน ำนวตักรรม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ยไปใช ้

  เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลติทำงกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรก ำเนิด กำรจ ำแนกและกำรส ำรวจดนิ ควำมส ำคัญของดนิต่อกำรเพำะปลูก และเลีย้งสัตว ์น ้ำและ 

กำรใชน้ ้ำเพือ่กำรเพำะปลกู ปุ๋ ยและกำรใชปุ้๋ ย ปัญหำของดนิ น ้ำ ปุ๋ ย ในกำรเกษตร และแนวทำงแกไ้ขกำรอนุรักษ์ดนิ 

และน ้ำ ขอ้มลูและกำรใชข้อ้มลูดนิ น ้ำ ปุ๋ ย เพือ่ท ำกำรเกษตร 

91109 หลกัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจปัญหำพืน้ฐำน สภำพสังคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบำยทั่วไปเกีย่วกับ

      กำรเกษตร 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกักำร เกีย่วกบักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรพัฒนำ นักสง่เสรมิ องคก์ร กำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพัฒนำ           

กำรเกษตร และกลุม่เป้ำหมำยในพืน้ทีต่ำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 สภำพสังคมเกษตรกร กำรเปลีย่นแปลงของสังคมเกษตรกรไทย และนโยบำยทำงกำรเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญำ วัตถปุระสงค ์หลกักำร ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร ควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู ้ 

ผูน้ ำ จติวทิยำ มนุษยสมัพันธ ์สือ่และกำรสือ่สำร กำรบรหิำร กำรพัฒนำกำรเกษตรทีย่ั่งยนื หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรพัฒนำบุคลำกร หน่วยงำนทำงสง่เสรมิกำรเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร 
เครือข่ำย สถำบันเป้ำหมำย อำสำสมัครในงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร รูปแบบ ช่องทำง เทคโนโลย ี

กำรสือ่สำร และวธิกีำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กำรนเิทศ ตดิตำมและประเมนิผล กำรบรหิำรงำนและโครงกำร

พัฒนำกำรเกษตรในเขตเมอืง ชำนเมอืง และชนบท 
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91110 สารสนเทศและสือ่เพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Information and Media for Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสง่เสรมิกำรเกษตร 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำสำรสนเทศทำงกำรเกษตรไปใชใ้นกำรสือ่สำรประชำสัมพันธ ์
  และเผยแพร่แกบ่คุคลเป้ำหมำย   

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำสำรสนเทศไปใชใ้นกำรจัดกำรควำมรูเ้พือ่ใหเ้หมำะสมกบับคุคล

  เป้ำหมำย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิ ประเภท และลักษณะ ของสำรสนเทศทำงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร แหล่งสำรสนเทศ

และกำรสบืคน้ ควำมรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรจัดกำรสำรสนเทศในชุมชนเกษตร กำรใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และกำรสือ่สำรในงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร กำรวเิครำะห์ วำงแผน และจัดกำรสือ่ส ำหรับ 

กำรประชำสัมพันธแ์ละเผยแพร่ในกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร รำยบุคคล กลุ่มมวลชน และเครอืข่ำยสังคม 

กำรผลิตสือ่ส ิง่พิมพ์ สื่อเสยีง สือ่ภำพยนตร์ และสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์นงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร เพื่อ 
กำรพัฒนำเกษตรกร และองค์กรดำ้นกำรเกษตร กำรสรำ้งองค์ควำมรูก้ำรผลิต และกำรตลำดสนิคำ้เกษตร  

กำรตดิตำม และประเมนิผลกำรใชส้ำรสนเทศและสือ่ในงำนสง่เสรมิกำรเกษตร 

91201 ผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาในการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Leadership, Human Relation and Psychology 
 in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ ำในงำนสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และทฤษฎดีำ้นมนุษยสัมพันธ ์จติวทิยำในงำนสง่เสรมิ
  และพัฒนำกำรเกษตร 

 3.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรน ำควำมรูด้ำ้นผูน้ ำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวทิยำที่เหมำะสม 

  มำประยกุตใ์ชส้ ำหรับกำรสง่เสรมิกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ ำในงำนสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กระบวนกำรพัฒนำเพือ่กำรเป็นผูน้ ำ

และคัดเลอืกผูน้ ำ กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ และกำรท ำงำนอย่ำงผูน้ ำในงำนส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตร แนวคดิ 

ทฤษฎี และหลักกำรสรำ้งมนุษยสัมพันธ์ในงำนส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตร แนวคดิ หลักกำรและทฤษฎีทำง

จติวทิยำ จติวทิยำของเกษตรกร จติวทิยำมวลชน จติวทิยำชมุชน กำรน ำควำมรูท้ำงดำ้นผูน้ ำ มนุษยสัมพันธ ์และ
จิตวทิยำที่เหมำะสมส ำหรับเกษตรกรมำใชใ้นงำนส่งเสริมกำรเกษตร กำรเสริมสรำ้งพลังเพื่อท ำงำนส่งเสริม

กำรเกษตรอยำ่งมคีวำมสขุ 
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91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 
 Forest Ecosystem and Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในองคป์ระกอบทีเ่หมำะสมของระบบทรัพยำกรธรรมชำตแิละคุณค่ำทำง

  นเิวศวทิยำ 
 2.  เพื่อสำมำรถประยุกตใ์ชห้ลักกำรและวธิกีำรทำงนิเวศวทิยำเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ

  สิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่วเิครำะหปั์ญหำของทรัพยำกรธรรมชำตแิละคณุคำ่ทำงนเิวศวทิยำ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตปิระเภทตำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ื้นฐำนทำงนิเวศวิทยำและทรัพยำกรธรรมชำติ องค์ประกอบของระบบนิเวศป่ำไมแ้ละ

ทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ และคุณค่ำทำงนิเวศวทิยำ แนวคิดกำรจัดกำรระบบนิเวศ กำรประยุกต์ใชห้ลักกำร 

ทำงนเิวศวทิยำเพือ่กำรจัดกำรในลกัษณะและรูปแบบตำ่งๆ กำรประเมนิสถำนภำพของทรัพยำกรป่ำไม ้

91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Community Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในแนวคดิ ปรัชญำ และหลกักำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ และวเิครำะหน์โยบำยกำรพัฒนำชมุชน 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักลุม่และหน่วยงำนเป้ำหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในรูปแบบ วธิกีำร กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

 5.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัปัญหำและแนวโนม้กำรพัฒนำชมุชนเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคิด ปรัชญำ และหลักกำรพัฒนำชุมชนเกษตร วเิครำะห์นโยบำยกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำเกษตรกร

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ สภำพแวดลอ้มตำ่งๆ ในกำรพัฒนำชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรพัฒนำทัง้ในระดับ

ชมุชน ประเทศ และนำนำชำต ิรูปแบบ วธิกีำรพัฒนำชุมชนเกษตร ปัญหำและแนวโนม้กำรพัฒนำชุมชนเกษตร 

ทศิทำงยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำชมุชนเกษตรไทยในอนำคต 

91324 หลกัการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Forestry Extension for Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรท่ัวไปของกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักระบวนกำร เทคนคิและวธิกีำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรพัฒนำกำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบันโยบำยกำรบรหิำรงำนสง่เสรมิกำรจัดกำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ปรัชญำ วัตถุประสงค์ หลักกำรและวธิีกำรส่งเสริม สภำพสังคมและพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำย 

บทบำท และบุคลกิภำพของนักส่งเสริม เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อกำรส่งเสริมกำรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ทั ้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนปัญหำและแนวโนม้ของกำรส่งเสริม 

กำรป่ำไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
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91326 วนศาสตรเ์กษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agroforestry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรใชท้ีด่นิเพือ่กำรปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวใ์นระบบวนเกษตร  

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรพจิำรณำและคัดเลอืกพันธุพ์ืช พันธุส์ัตวท์ีเ่หมำะสมส ำหรับ
  ระบบวนเกษตร 

 3.  เพือ่อธบิำยควำมสมัพันธร์ะหวำ่งองคป์ระกอบในระบบวนเกษตร 

 4.  เพือ่อธบิำยควำมสมดลุทำงนเิวศวทิยำและสรรีวทิยำของสงัคมพชื 

 5. เพื่อสำมำรถประยุกต์ควำมรูเ้พื่อวำงแผนและออกแบบพื้นที่วนเกษตรในรูปแบบที่เหมำะสมกับ 

สภำพทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับวนเกษตร องค์ประกอบและกำรจ ำแนก มุมมองดำ้นนิเวศวทิยำของระบบ 

วนเกษตร ควำมสัมพันธท์ำงนิเวศวทิยำและสรรีวทิยำของพืชทีป่ลูกควบคู่กัน ผลกระทบของวนศำสตรเ์กษตรต่อ

สภำพแวดลอ้ม องคค์วำมรูส้ ำหรับกำรจัดกำรวนเกษตร กำรวำงแผนและกำรออกแบบพื้นทีว่นเกษตร กำรจัดกำร
กำรผลติในระบบวนเกษตร 

91351 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร   (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Administration in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิ หลกักำร และทฤษฎเีกีย่วกบักำรบรหิำร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรบรหิำรองคก์ร ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน และกลุม่ในชมุชน 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูด้ำ้นกำรวำงแผนและกำรประเมนิผลทำงสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำรโครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
 5. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรน ำเครือ่งมอืกำรบรหิำรตำ่งๆ มำใชก้บักำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับกลุ่มและกำรบรหิำร หลักในกำรบรหิำร เครื่องมือ กำรก ำหนดยุทธศำสตร ์ 

กำรวำงแผน กำรจัดท ำโครงกำร กำรบรหิำรโครงกำร และประเมนิโครงกำร ในกำรบรหิำรงำนสง่เสรมิและพัฒนำ 

กำรเกษตร กำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบรหิำรองคก์ร กำรบรหิำรกลุ่มและเครือข่ำย กำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

กำรบรหิำรควำมขัดแยง้ในกำรส่งเสริมกำรเกษตร คุณธรรมและจรยิธรรมในกำรบรหิำรงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

ใหเ้ขม้แข็งและยั่งยนื 

91352 การจดัการความรู ้ภูมปิญัญา และนวตักรรมเกษตร   (6 หนว่ยกติ) 
 Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิเกีย่วกบัควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีำรจัดกำรควำมรูใ้นงำนสง่เสรมิกำรเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำร และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้

 4.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับแนวคิดและกำรจัดกำรภูมิปัญญำชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรเกษตร 
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 5. เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำร

สง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 6. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และกระบวนกำรสรำ้งและพัฒนำนวตักรรมกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิเกีย่วกับควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู ้รูปแบบและวธิกีำรจัดกำรควำมรูใ้นงำนสง่เสรมิกำรเกษตร 
หลักกำร และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรควำมรู ้แนวคดิเกี่ยวกับภูมปัิญญำ

ชมุชน กำรจัดกำรภมูปัิญญำชมุชนเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กำรใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตร แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกับนวัตกรรมกำรเกษตร กระบวนกำร

นวตักรรม กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ และนวตักรรม 

91353 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Extension and Development for Sustainable Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรพัฒนำระบบกำรเกษตรทีย่ั่งยนื 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตรทีย่ั่งยนื 
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรูณำกำรระบบกำรเกษตรใหเ้กดิควำมยั่งยนื 

 4.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรส่งเสรมิเกษตรกรเกีย่วกับกำรจัดกำรระบบกำรเกษตรดำ้นต่ำงๆ 

เชงิบรูณำกำร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคิดกำรพัฒนำ ดิน น ้ ำ ป่ำไมท้ี่ย่ังยืน กำรป้องกันและกำรปรับตัวส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงทำง

ธรรมชำต ิหลักกำรจัดกำรระบบกำรเกษตร กำรผลติพชื กำรผลติสตัว ์กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเชงิบรูณำกำร รูปแบบ

กำรท ำกำรเกษตรสมัยใหม่ต่ำงๆ กำรจัดระบบวนเกษตร โลจิสตกิสก์ำรเกษตร กำรท ำกำรเกษตรแบบประณีต 

กำรเกษตรแบบพันธสญัญำ เกษตรกลวธิำนในกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กำรประเมนิผลกระทบจำกกำรท ำ
กำรเกษตรเพือ่กำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

91357 พืน้ฐานความรูส้ ิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐำนและบทบำทหนำ้ทีข่องสิง่แวดลอ้มในมติติำ่งๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักระบวนกำรของกำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและควำมย่ังยนื 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีำรผสมผสำนและกำรอยูร่่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัปฏสิมัพันธร์ะหวำ่งสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม บทบำทและหนำ้ทีข่องสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ระบบนเิวศและระบบสังคม 

กำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและกระบวนกำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อควำมยั่งยืนของ

สิง่แวดลอ้ม กำรอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เครือ่งมอืเพือ่กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม 
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91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม ้ (6 หนว่ยกติ) 
 Forest Resources Mangement  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมม้ติสิ ิง่แวดลอ้ม 
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมม้ติสิงัคม 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมม้ติเิศรษฐกจิ 

 5. เพือ่สำมำรถประยกุตค์วำมรูเ้พือ่จัดกำรป่ำไมอ้ยำ่งยั่งยนื  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บื้องตน้ทำงดำ้นวนศำสตร์และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมใ้นมิติส ิง่แวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกจิ ควำมรูพ้ื้นฐำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้

ทีส่ ำคญั เพือ่น ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรจัดกำรป่ำไมอ้ย่ำงย่ังยนื 

91364 การจดัการลุม่น า้ (6 หนว่ยกติ) 
 Watershed Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจพืน้ฐำนเกีย่วกบัระบบนเิวศลุม่น ้ำ 

 2.  เพือ่อธบิำยควำมสมัพันธร์ะหวำ่งปัจจัยแวดลอ้มตำ่งๆ ในระบบนเิวศลุม่น ้ำ 

 3.  เพือ่สำมำรถประยกุตค์วำมรูเ้พือ่จัดกำรลุม่น ้ำอยำ่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ระบบนเิวศลุม่น ้ำ กำรวเิครำะหล์ุ่มน ้ำ กำรประเมนิสถำนภำพลุม่น ้ำ อทิธพิลของป่ำไมต้่อทรัพยำกรลุม่น ้ำ

และลักษณะทำง อุตุ-อุทกวทิยำ อทิธพิลของกำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศตอ่ทรัพยำกรลุ่มน ้ำ หลักกำรใชท้ีด่นิ 

เทคนิคและเครื่องมือในกำรจัดกำรลุ่มน ้ ำ หลักและวธิีปฏิบัตใินกำรจัดกำรลุ่มน ้ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรลุ่มน ้ ำ  
กำรจัดกำรลุม่น ้ำแบบบรูณำกำร 

91365 การจดัการสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Environmental Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรป่ำไมแ้บบมสีว่นร่วมเพือ่สิง่แวดลอ้มในระดบัตำ่งๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรจัดกำรแบบผสมผสำนระหวำ่งป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรป่ำไมท้ีส่มัพันธก์ับสงัคมและเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่สำมำรถประยกุตค์วำมรูเ้พือ่จัดกำรสิง่แวดลอ้มป่ำไมแ้บบบรูณำกำร 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสิง่แวดลอ้มป่ำไม ้ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม หลักกำรจัดกำร

สิง่แวดลอ้มป่ำไม ้มติสิ ิง่แวดลอ้มป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร มลพิษสิง่แวดลอ้มและกำรจัดกำร กำรส ำรวจและประเมนิ

สถำนภำพสิง่แวดลอ้มป่ำไม  ้กำรประเมินค่ำสิ่งแวดลอ้มป่ำไม ้กำรจัดกำรแบบผสมผสำนระหว่ำงป่ำไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้มเพื่อน ำไปบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตทิัง้ระดับพื้นทีแ่ละระดับลุ่มน ้ำอย่ำงเหมำะสมและย่ังยืน  

กำรมสีว่นร่วมของประชำชนและชมุชนทอ้งถิน่ในกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มป่ำไม ้
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91366 การจดัการทรพัยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Forest Resources Management for Economic  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจพื้นฐำนเกีย่วกับกำรลงทุน กำรวเิครำะห์กำรลงทุนและกำรประเมนิค่ำ 

  ดำ้นป่ำไม ้
 2.  เพือ่สำมำรถประยกุตค์วำมรูเ้พือ่ใชใ้นกำรจัดกำรสวนป่ำในเชงิธรุกจิ 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรท่องเทีย่วและนันทนำกำรในพื้นทีป่่ำไมแ้ละแหล่งธรรมชำติ 

  ในรูปแบบตำ่งๆ 

 4. เพื่อสำมำรถประยุกตค์วำมรูเ้พื่อจัดกำรกำรท่องเทีย่วและนันทนำกำรในพื้นทีป่่ำไมแ้ละแหล่งธรรมชำติ

  อยำ่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรลงทุนและกำรตลำดดำ้นป่ำไม ้กำรวเิครำะห์กำรลงทุนและกำรประเมินค่ำป่ำไม ้ควำมรูพ้ื้นฐำน

เกีย่วกับสวนป่ำ วนวัฒน์วธิใีนกำรจัดกำรสวนป่ำ กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ำ เครื่องมือและเทคโนโลยีในกำร

จัดกำรสวนป่ำ มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงย่ังยนื แนวคดิและหลักกำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่่ำไมแ้ละ
แหลง่ธรรมชำต ิกำรท่องเทีย่วเชงินิเวศและกำรจัดกำร กำรจัดกำรท่องเทีย่วและนันทนำกำร กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว

ในพืน้ทีป่่ำไมแ้ละแหลง่ธรรมชำตอิยำ่งยั่งยนื 

91368 การสง่เสรมิการจดัการการผลติและผลผลติทางการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Extension of Agricultural Production and Product Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติและกำรพัฒนำกำรผลติ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเพิม่มลูคำ่และคณุคำ่ของผลผลติกำรเกษตร 
 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรสง่เสรมิกำรใชท้รัพยำกรทำงกำรเกษตรในกำรผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคิดกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและสิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรผลิต แนวคิดกำรจัดกำรและ 

กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงกสกิรรม ปศุสัตว ์กำรประมง และกำรป่ำไมอ้ย่ำงเป็นระบบ กำรส่งเสริมและพัฒนำ 

กำรผลติใหไ้ดม้ำตรฐำน กำรจัดกำรผลผลติในแปลงและหลังกำรเก็บเกีย่ว กำรเพิม่มูลค่ำผลผลติทำงกำรเกษตร 

กำรจัดกำรของเสยีทำงกำรเกษตร กำรส่งเสริมกำรใชแ้ละรักษำทรัพยำกรกำรเกษตรและสิง่แวดลอ้มใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ 

91369 นวตักรรมการเกษตรเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Innovation for Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบันวตักรรมกำรเกษตร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบันวตักรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและผลผลติทำงกำรเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญำ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัองคค์วำมรูท้ำงกำรเกษตร เทคโนโลยทีำงกำรเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม นวัตกรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและผลผลิต 

ทำงกำรเกษตร นวตักรรมกระบวนกำรทำงกำรเกษตร ภูมปัิญญำชมุชน กำรใชภู้มปัิญญำ องคค์วำมรู ้เทคโนโลยี

ทำงกำรเกษตร เทคโนโลยสีำรสนเทศ และนวตักรรมทำงกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

91419 การบรหิารจดัการทนุเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Capital Administration for Agricultural Extension and Development 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัทนุ ปัจจัยในกำรจัดกำรทนุ และกำรบรหิำรจัดกำรทนุ 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกลุม่และสถำบัน กำรด ำเนินกำรของกลุ่มและสถำบันทีเ่กีย่วขอ้ง

  กบัทนุในระดบัตำ่งๆ 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับขอ้ปฏบิัตเิกีย่วกับทุน และแนวทำงในกำรสง่เสรมิและพัฒนำทุน

  เพือ่ควำมยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับทุน และกำรบริหำรจัดกำรทุนเพื่อกำรเกษตร รูปแบบ วิธีกำร  
กำรวเิครำะห์ และส่งเสริมกำรจัดกำรทุน รวมถึงกำรวำงแผนกำรใชทุ้น กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรทุน 

เพื่อกำรเกษตร กำรบรหิำรทุนของกลุ่ม องคก์ร และสถำบันทีเ่กีย่วขอ้งกับทุน กำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร

ของสถำบันที่เกี่ยวขอ้งกับทุน ระดับชุมชน ระดับประเทศ ต่ำงประเทศ ขอ้ปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวกับทุน 

ทำงกำรเกษตร กำรวเิครำะห ์และสง่เสรมิกำรลงทนุในระดบัครัวเรอืน และชมุชน 

91420 การวจิยัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Research in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับหลักกำร วธิีกำร และกระบวนกำรวจิัยทำงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรเกษตร 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมสำมำรถในกำรน ำควำมรูจ้ำกกำรวจัิยไปใชใ้นกำรวำงแผน ด ำเนินงำนและประเมนิผล

ดำ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรวจัิย หลักกำรวธิีกำร และกระบวนกำรวจัิย กำรด ำเนินกำรวจัิย 

ดำ้นกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรในลกัษณะต่ำงๆ ประกอบดว้ย กำรวจิัยทอ้งถิน่ กำรวจิัยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้

กำรเกษตร กำรวจัิยดำ้นกำรผลติและกำรตลำดสนิคำ้เกษตร กำรน ำผลกำรวจัิยไปใชใ้นกำรวำงแผน ด ำเนินงำน 

และประเมนิผลกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร 
91421 ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตห์ลกักำรทำงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 2.  เพือ่เสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรบรหิำร วำงแผน และด ำเนนิงำนเป็นคณะได ้

 3.  เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงกำร แผนถ่ำยทอดวทิยำกำร กำรผลติและใชส้ือ่ และ

กำรศกึษำวจัิยเบือ้งตน้ได ้

 4.  เพือ่เสรมิสรำ้งภำวะควำมเป็นผูน้ ำ กำรมมีนุษยสมัพันธ ์ควำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจ 
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 5.  เพื่อเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์ สังเครำะห์ และกำรประเมินผลขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกับ

สถำนกำรณ์ และกรณีศกึษำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 6.  เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและจติส ำนกึในจรรยำวชิำชพีสง่เสรมิกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรประยุกตห์ลักกำรและวธิกีำรทำงกำรสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรสูภ่ำคปฏบิัต ิโดยเนน้กำรบรหิำร 
กำรวำงแผนงำน และกำรท ำงำนเป็นคณะ กำรสรำ้งผูน้ ำในทอ้งถิ่น กำรเขียนโครงกำรทำงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรเกษตร กลวธิกีำรถ่ำยทอดวทิยำกำร กำรผลติและใชส้ือ่ กำรใชข้อ้มูล ระเบยีบและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรศกึษำวจัิยเบือ้งตน้ กำรวเิครำะห ์สงัเครำะห ์และกำรประเมนิผล กรณีศกึษำและสถำนกำรณ์จ ำลองทำงสง่เสรมิ

กำรเกษตร จรรยำวชิำชพี และกจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนำใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และภำวะกำรเป็นผูน้ ำทีม่ี

ประสทิธภิำพ 

91427 การป่าไมชุ้มชน (6 หนว่ยกติ) 
 Community Forestry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับควำมเป็นมำ แนวคดิ หลักกำรและควำมส ำคัญของวนศำสตร์

ชมุชนทีม่ตีอ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิสงัคม และสภำพแวดลอ้มของทอ้งถิน่  

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับแนวทำงกำรด ำเนนิงำนดำ้นวนศำสตรช์มุชน โดยเนน้กำรมสีว่นร่วม

ของประชำชน องคก์รทอ้งถิน่และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.  เพื่อสำมำรถประยุกต์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อด ำเนินงำนวนศำสตร์ชุมชนใหป้ระสบ

ควำมส ำเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 หลักกำรและแนวคดิทำงกำรป่ำไมช้มุชน องคก์รชมุชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กำรศกึษำและวเิครำะห์

ชมุชน กำรพัฒนำองคก์รและเครอืขำ่ยเพือ่กำรป่ำไมช้มุชน กำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมอ้ย่ำงมสีว่นร่วม 
เทคนคิและเครือ่งมอืทำงกำรป่ำไมช้มุชน ป่ำชมุชนและกำรจัดกำร 

91428 กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Laws Pertaining to Forest Resources and Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมำยและกระบวนกำรทำงกฎหมำย 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเรือ่งกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรใชก้ฎหมำยในกำรปฏบิัตงิำนพัฒนำทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งกฎหมำยกับกำรจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม หลักกำรและแนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้มตำมที่

ปรำกฏอยู่ในระบบกฎหมำยไทย กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และกฎหมำย

ระหวำ่งประเทศ 
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91463 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการทรพัยากร (6 หนว่ยกติ)   

 ป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม                  
Information Systems and Research for Forest Resources and  
Environmental Management 

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
 2. เพื่อสำมำรถประยุกตค์วำมรูเ้กีย่วกับระบบสำรสนเทศ ตลอดจนพัฒนำกำรจัดเก็บขอ้มูลสำรสนเทศ

เพือ่จัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับพืน้ฐำนกำรวจิัย สำมำรถอำ่นผล และแปลควำมหมำยผลงำนวจิัย

ตลอดจนสำมำรถน ำผลงำนวจัิยไปประยกุตใ์ชใ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ระบบสำรสนเทศทำงดำ้นทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม บทบำท ควำมส ำคัญ กำรเก็บรวบรวม  

กำรคน้ควำ้และกำรพัฒนำ ตลอดจนกำรประยุกตร์ะบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หลักกำรวจัิย สถติเิพื่อกำรวจัิย กำรวจัิยทำงดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้มและกำรน ำผลงำนวจิัย

มำประยกุตใ์ชใ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
91464 พชืสวนประดบัในการจดัภูมทิศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Ornamental  Plants in Landscaping  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัพชืสวนประดับ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดภมูทิศัน ์

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรประยกุตพ์ชืสวนประดับกับกำรจัดภมูทิศันอ์ยำ่งเหมำะสมและยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมเป็นมำของพืชสวนประดับกับกำรจัดภูมิทัศน์ ควำมส ำคัญของพืชสวนประดับและงำนภูมิทัศน ์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชพีพืชสวนประดับและงำนภูมทิัศน์ สังคมของพืชสวนประดับและสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งกำร  

กำรจ ำแนกพืชสวนประดับส ำหรับงำนภูมทิัศน์ หลักกำรพื้นฐำนของกำรออกแบบพืชสวนประดับและงำนภูมทิัศน ์

กำรออกแบบพืชสวนประดับใหเ้กดิคุณค่ำในดำ้นกำรใชป้ระโยชน์ กระบวนกำรออกแบบโดยพืชสวนประดับ 

หลักกำรเลอืกพืชสวนประดับเพื่อน ำมำใชใ้นกำรออกแบบภูมทิัศน์ แนวคดิกำรออกแบบเพื่อควำมเหมำะสมและ

ย่ังยนื กำรออกแบบ แบบแปลนกำรปลกู และกำรก ำหนดรำยละเอยีดกำรประมำณรำคำ กำรท ำสญัญำและกำรสรำ้ง 

เทคนคิกำรจัดและกำรปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ กำรดแูลบ ำรุงรักษำ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและกำรจัดกำร 

91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agro-Tourism Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 2. เพื่อใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปไดก้ำรวำงแผน และกำรประเมนิ  

ผลกำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

3. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัองคก์รตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

4. เพื่อใหม้ีควำมรูเ้กีย่วกับแนวทำงกำรจัดกำรและส่งเสรมิกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร ระดับ   

ชมุชนทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร ววิัฒนำกำรและแนวคดิทฤษฎี หลักกำร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร ปัจจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตร กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปได ้กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรและประเมนิผล 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร องค์กรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กรณีตัวอย่ำงกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร แนวทำงกำรจัดกำรและกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชงิเกษตร ระดับชุมชน 

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

91466 การผลติสตัวเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Production for Recreation and Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรในประเทศไทยและตำ่งประเทศ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรทีม่คีวำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับแนวทำงกำรสง่เสรมิกำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำรเพื่อกำรจ ำหน่ำยทัง้ภำยใน

ทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และกำรสง่ออก 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรในประเทศไทยและตำ่งประเทศ ทัง้ทำงดำ้นสภำพและ

ศักยภำพกำรผลติ หลักกำรผลติและกำรจัดกำรกำรผลติสัตวเ์ชงินันทนำกำร จ ำพวกสัตวส์วยงำม สัตวเ์พื่อควำม

บันเทงิ สัตวเ์พื่อกำรแข่งขัน สัตวเ์ลีย้งในบำ้น และสัตวเ์พื่อธุรกจิอุตสำหกรรมบำงประเภท โดยแนะน ำดำ้นพันธุ ์

อำหำรและกำรใหอ้ำหำร โรคและกำรรักษำ กำรจัดกำรผลติ กำรตลำด และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนแนวทำง 

กำรสง่เสรมิกำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำร เพือ่กำรจ ำหน่ำยทัง้ภำยในทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และกำรสง่ออก 

91467 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Forest Resources and Evironmental Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่สำมำรถประยุกตค์วำมรูด้ำ้นกำรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่จัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 2.  เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำรและกำรวำงแผนงำนพัฒนำทรัพยำกรกำรป่ำไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพื่อประยุกต์ควำมรูเ้กี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่สรำ้งคณุธรรมจรยิธรรมตลอดจนเกดิควำมเขำ้ใจและส ำนกึในจรรยำวชิำชพีของเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ
และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  กำรประยุกต์ควำมรูด้ำ้นกำรป่ำไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มไปสู่กำรปฏิบัติ โดยเนน้กำรบริหำรจัดกำร และ 

กำรวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มใหม้ีประสทิธิภำพ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง กำรศกึษำวจัิยเบือ้งตน้ กำรใชก้รณีศกึษำและสถำนกำรณ์จ ำลองเพื่อกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรจัดกำร

ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรยำวชิำชพีที่เกีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และ

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนำใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรม 
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91470 ภูมปิญัญา การจดัการและการถา่ยทอดความรูใ้นการสง่เสรมิและ (6 หนว่ยกติ) 
 พฒันาการเกษตร    
 Wisdom, Knowledge Management and Transfer in Agricultural Extension  
 and Development 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิเกีย่วกบัควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู ้
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีำรจัดกำรควำมรูใ้นงำนสง่เสรมิกำรเกษตร 
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับหลกักำร และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้
 4.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับแนวคิดและกำรจัดกำรภูมิปัญญำชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมและ

พัฒนำกำรเกษตร 
 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรถำ่ยทอดควำมรู ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  
  แนวคิดเกี่ยวกับควำมรูแ้ละกำรจัดกำรควำมรู  ้รูปแบบและวธิีกำรจัดกำรควำมรูใ้นงำนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตร หลักกำร และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญำชมุชน กำรจัดกำรภูมปัิญญำ
ชุมชนเพื่อกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู ้กำรจัดกำรควำมรู ้กำรรำยงำนผล 
กำรจัดกำรควำมรู  ้กำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูด้ำ้นกำรเกษตร  
กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรควำมรูแ้ละกำรถำ่ยทอดควำมรู ้
91471 ผูน้ า กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร   (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Leader, Group, Organization, and Network  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัผูน้ ำ 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกีลุม่ 
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัประเภทกลุม่ หลกักำรจัดตัง้ กำรด ำเนนิกำร กำรวเิครำะหแ์ละกำรประเมนิผลกลุม่ 
 4.  เพือ่ใหท้รำบแนวทำงกำรพัฒนำกลุม่และเครอืข่ำย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ ำในงำนสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร กระบวนกำรพัฒนำเพือ่กำรเป็นผูน้ ำ
และกำรคัดเลอืกผูน้ ำ กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ กำรพัฒนำและกำรบรหิำรกลุ่ม องคก์ร และเครอืข่ำยทำงกำรเกษตร  
กำรวเิครำะห ์ตดิตำม ประเมนิผูน้ ำ กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ำยทำงกำรเกษตร ปัญหำและทศิทำงกำรพัฒนำผูน้ ำ 
กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร 
92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Co-operatives and Community Business  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับควำมหมำย อุดมกำรณ์ หลักกำร วธิกีำรสหกรณ์ และประวัต  ิ
  ควำมเป็นมำของกำรสหกรณ์ 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธรุกจิชมุชน และประวตัคิวำมเป็นมำของธรุกจิชมุชน 
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัโครงสรำ้ง กำรด ำเนนิงำนกำรบรหิำรงำน และจรรยำบรรณวชิำชพีของสหกรณ์
  และธรุกจิชมุชน 
 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้รือ่งปัจจัยดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรพัฒนำ
  ธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ควำมหมำย ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ หลักกำร และวธิีกำรของสหกรณ์ ประวัติควำมเป็นมำของสหกรณ์ 

โครงสรำ้ง วตัถปุระสงค ์ประเภทของสหกรณ์และธุรกจิชมุชน กำรจัดตัง้ กำรด ำเนนิงำน กำรบรหิำรงำนสหกรณ์และ

ธุรกจิชมุชน บทบำทของภำครัฐและภำคเอกชนกับสหกรณ์และธุรกจิชุมชน กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์และ

ธรุกจิชมุชน ปัจจัยดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 
แนวทำงกำรพัฒนำธรุกจิชมุชน สหกรณ์ ขบวนกำรสหกรณ์  

92117 สหกรณแ์ละธุรกจิชุมชนกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 
 Co-operatives and Community Business for Social and Economic Development 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ปรัญชำ และหลักกำรพัฒนำสงัคมเมอืงและชนบท นโยบำย ทศิทำง 

และยทุธวธิใีนกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรพัฒนำ แนวโนม้กำรพัฒนำสหกรณ์และ

ธรุกจิชมุชนกบักำรพัฒนำสงัคมเมอืง ชมุชน และชนบท 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในยุทธวธิใีนกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดว้ยกำรสหกรณ์
  และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิ ปรัชญำ และหลักกำรพัฒนำสังคม ชุมชนเมือง และชนบท นโยบำย ทศิทำงและยุทธวธิีใน 

กำรพัฒนำสังคมชมุชนเมอืง และชนบท สภำพแวดลอ้มตำ่งๆ ของสงัคม ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรพัฒนำ แนวโนม้

กำรพัฒนำสหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับกำรพัฒนำสงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท และยทุธวธิใีนกำรพัฒนำเศรษฐกจิ

และสงัคมของประเทศดว้ยกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

92220 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Law for Co-operatives and Community Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อใหม้ีควำมรูพ้ื้นฐำนตำมหลักกฎหมำยทั่วไป กฎหมำยสหกรณ์ กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์และ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสหกรณ์ 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูพ้ื้นฐำนตำมหลักกฎหมำยทั่วไป กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง

  กบัธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหส้ำมำรถประยุกต์กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

สหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 หลักกฎหมำยทั่วไป กฎหมำยสหกรณ์ กฎหมำยแพ่ง และพำณิชย์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ

สหกรณ์และธุรกจิชุมชน เช่น ซื้อขำย เช่ำทรัพย์ ยืม เช่ำซื้อ กูย้ืม ค ้ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ เป็นตน้ กฎหมำย

เกีย่วกับกำรจัดองคก์ำรธุรกจิ สหกรณ์ และธุรกจิชมุชน กฎหมำยตรำสำรทำงกำรเงนิ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กำรควบคุมองคก์ำรธุรกจิ สหกรณ์ และธุรกจิชุมชน เช่น กฎหมำยทรัพย์สนิทำงปัญญำ กฎหมำยแรงงำนและ

แรงงำนสมัพันธ ์กฎหมำยสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

 

 



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 193187 
 
92223 การจดัการการเงนิและการภาษอีากรส าหรบัสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Financial Management and Taxation for Co-operatives and Community Business 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนทำงดำ้นกำรเงนิ ระบบกำรเงนิ กำรเงนิธุรกจิ กำรเงนิสหกรณ์ และกำรภำษีเพือ่

  กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
 2.  เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเงนิ กำรภำษีอำกร กำรบริหำรควำมเสีย่ง และ 

  กำรควบคมุภำยในเพือ่กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหส้ำมำรถประยุกตค์วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรเพื่อกำรจัดกำร

สหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิพืน้ฐำนทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิ กำรบันทกึรำยกำรกำรเงนิ กำรเงนิส ำหรับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

กำรควบรวมกจิกำร กำรเพิ่มทุน กำรเลกิกจิกำร กำรจัดท ำงบประมำณ กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรเงนิ  

กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน กำรจัดกำรกำรเงนิทัง้ในโครงสรำ้งดำ้นสนิทรัพย ์หนี้สนิและทุนของ

สหกรณ์และธุรกจิชมุชน กำรภำษีอำกรทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรด ำเนนิงำนของสหกรณ์และธุรกจิชมุชน ทัง้ภำษีทำงตรง
และภำษีทำงออ้ม  

92311 การจดัการสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชนเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Strategic for Co-operative and Community Business Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแนวคดิกำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน  

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบักำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำแนวคดิกำรจัดกำรเชงิกลยุทธไ์ปใชใ้นกำรจัดกำรสหกรณ์ บนพืน้ฐำนอดุมกำรณ์ 

  หลกักำร วธิกีำรสหกรณ์ มคีณุธรรมจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธรุกจิ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิเกีย่วกบักำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน แนวคดิกำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์

กำรวเิครำะหเ์ชงิกลยุทธ ์กำรวำงแผนกลยุทธ ์กำรปฏบิัต ิกำรควบคมุและประเมนิเชงิกลยุทธ ์กำรประยุกตก์ำรจัดกำร

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธใ์นระดับกำรบรหิำรตำ่งๆ และมคีณุธรรมจรยิธรรม จรรยำบรรณทำงธรุกจิ  

92320 การจดัการและการด าเนนิงานสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Co-operatives and Community Business Operational and Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำร กระบวนกำรจัดกำร และกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์ 
 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำร กระบวนกำรจัดกำร และกำรด ำเนนิงำนธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรสง่เสรมิ กำรก ำกับ กำรตรวจสอบ กำรพัฒนำกำรจัดกำรและ

กำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นกำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 พืน้ฐำนกำรจัดกำรธรุกจิสหกรณ์และธุรกจิชมุชน หลักและกระบวนกำรกำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

ตัง้แต่กำรวำงแผน กำรจัดองคก์ำร กำรน ำ กำรควบคุม กำรจัดกำรกำรตลำด กำรผลติและกำรปฏบิัตกิำร กำรจัดกำรบัญชี

และกำรเงนิ และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยข์องสหกรณ์และธุรกจิชุมชน กำรส่งเสรมิ กำรก ำกับ กำรตรวจสอบ  

กำรพัฒนำกำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
92411 สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Information System and Research Methodology for Co-operatives and 
 Community Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระบบสำรสนเทศของสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรน ำระบบสำรสนเทศและวธิกีำรวจัิยมำใชใ้นกำรจัดกำรสหกรณ์และ

  ธรุกจิชมุชน 

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูร้ะบบสำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยมำประยกุตก์ับสหกรณ์และธรุกจิชมุชนได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิพื้นฐำนของระบบสำรสนเทศ กำรน ำวธิเีชงิระบบมำใชก้ับกำรจัดกำรขอ้มูลของสหกรณ์และธุรกจิ

ชุมชน ควำมรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรขอ้มูล ควำมรูพ้ื้นฐำนเกี่ยวกับฐำนขอ้มูล กำรใช ้

สำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน และแนวคดิพื้นฐำนของวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

หลักและวธิวีจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน วธิกีำรเก็บขอ้มลู สถติทิีเ่กีย่วขอ้งและกำรน ำเสนอขอ้มูล กำรน ำวธิกีำร

วจัิยน ำมำใชใ้นกำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Co-operatives Business Administration and  
 Community Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพิ่มเตมิจำกระบบกำรสอนทำงไกลดำ้นบรกิำรธุรกจิสหกรณ์

  และธรุกจิชมุชน 

 2.  เพือ่พัฒนำบคุลกิภำพทีเ่หมำะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่กำรประกอบอำชพีบรหิำรธุรกจิสหกรณ์และ

  ธรุกจิชมุชน 

 3.  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนำภำวะผูน้ ำทำงกำรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 4. เพือ่พัฒนำทกัษะในกำรสือ่สำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศอยำ่งเหมำะสม 
 5.  เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 6.  เพือ่พัฒนำทกัษะกำรแกปั้ญหำไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 7.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยำวชิำชพีทีเ่หมำะสมส ำหรับนักสหกรณ์และผูป้ระกอบกำร

  ธรุกจิชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 พืน้ฐำนกำรจัดกำรธรุกจิสหกรณ์และธุรกจิชมุชน หลักและกระบวนกำรกำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

ตัง้แต่กำรวำงแผน กำรจัดองคก์ำร กำรน ำ กำรควบคุม กำรจัดกำรกำรตลำด กำรผลติและกำรปฏบิัตกิำร กำรจัดกำรบัญชี

และกำรเงนิ และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยข์องสหกรณ์และธุรกจิชุมชน กำรส่งเสรมิ กำรก ำกับ กำรตรวจสอบ  

กำรพัฒนำกำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
92411 สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Information System and Research Methodology for Co-operatives and 
 Community Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัระบบสำรสนเทศของสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรน ำระบบสำรสนเทศและวธิกีำรวจัิยมำใชใ้นกำรจัดกำรสหกรณ์และ

  ธรุกจิชมุชน 

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูร้ะบบสำรสนเทศและวธิกีำรวจิัยมำประยกุตก์ับสหกรณ์และธรุกจิชมุชนได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิพื้นฐำนของระบบสำรสนเทศ กำรน ำวธิเีชงิระบบมำใชก้ับกำรจัดกำรขอ้มูลของสหกรณ์และธุรกจิ

ชุมชน ควำมรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรขอ้มูล ควำมรูพ้ื้นฐำนเกี่ยวกับฐำนขอ้มูล กำรใช ้

สำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน และแนวคดิพื้นฐำนของวธิกีำรวจิัยทำงสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

หลักและวธิวีจิัยทำงสหกรณ์และธรุกจิชมุชน วธิกีำรเก็บขอ้มลู สถติทิีเ่กีย่วขอ้งและกำรน ำเสนอขอ้มูล กำรน ำวธิกีำร

วจัิยน ำมำใชใ้นกำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Co-operatives Business Administration and  
 Community Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพิ่มเตมิจำกระบบกำรสอนทำงไกลดำ้นบรกิำรธุรกจิสหกรณ์

  และธรุกจิชมุชน 

 2.  เพือ่พัฒนำบคุลกิภำพทีเ่หมำะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่กำรประกอบอำชพีบรหิำรธุรกจิสหกรณ์และ

  ธรุกจิชมุชน 

 3.  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนำภำวะผูน้ ำทำงกำรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 4. เพือ่พัฒนำทกัษะในกำรสือ่สำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศอยำ่งเหมำะสม 
 5.  เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 6.  เพือ่พัฒนำทกัษะกำรแกปั้ญหำไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 7.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยำวชิำชพีทีเ่หมำะสมส ำหรับนักสหกรณ์และผูป้ระกอบกำร

  ธรุกจิชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรประยุกต์หลักกำรและวธิีกำรสหกรณ์และกำรบริหำรธุรกจิสหกรณ์และธุรกิจชุมชนสู่ภำคปฏิบัต ิ 

โดยเนน้กำรบรหิำรและกำรวำงแผนงำนเป็นหมู่คณะ กำรสรำ้งและพัฒนำผูน้ ำ กำรน ำหลักธรรมำภบิำลมำใชใ้นกำร

บรหิำรกำรจัดกำรกำรบัญชแีละกำรเงนิของสหกรณ์และธุรกจิชุมชน กำรใชส้ือ่ทำงไกล กฎหมำย ระเบยีบ และ

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง กำรศกึษำและวจัิยเบือ้งตน้ กำรใชก้รณีศกึษำและสถำนกำรณ์จ ำลองเพื่อกำรแกปั้ญหำทำงกำร
บรหิำรสหกรณ์และธุรกจิชมุชน กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนำใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และภำวะผูน้ ำที่มี

ประสทิธภิำพ จรรยำวชิำชพีสหกรณ์ และจรรยำบรรณในกำรด ำเนนิธรุกจิชมุชน 

93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Skill Training in Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจและทกัษะในกำรผลติพชืทัง้กระบวนกำร 

 2.  เพือ่ใหไ้ดรั้บกำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรน ำหลักกำรและวธิีกำรทำงกำรผลติพืชสู่ภำคปฏิบัต ิเพื่อใหเ้กดิทักษะในกำรปลูก กำรดูแลรักษำ  
กำรเก็บเกีย่ว และกำรปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว  

93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Crop Pests  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัชนดิของศัตรูพชืทีส่ ำคญั 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแหลง่ทีม่ำ กำรแพร่กระจำย กำรระบำดและกำรท ำควำมเสยีหำยกบัพชื 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถวนิจิฉัยสำเหตคุวำมเสยีหำยจำกศตัรูพชืขัน้ตน้ได ้

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรควบคมุและป้องกนัก ำจัดศัตรูพชื 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ชนิดของศัตรูพืชในกลุ่มต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ ไดแ้ก ่แมลงศัตรูพชื สตัวศ์ัตรูพืช โรคพชืและวัชพชื แหลง่ทีม่ำ 

กำรแพร่กระจำยและกำรระบำดของศัตรูพืช กำรท ำควำมเสยีหำยกับพืชและกลไกกำรเขำ้ท ำลำยพืช กำรวนิิจฉัย

สำเหตุควำมเสยีหำยจำกศัตรูพืชขัน้ตน้ หลักกำรควบคุมและกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ตลอดจนเครือ่งมอือุปกรณ์

และควำมรูเ้กีย่วกบัสำรป้องกนัก ำจัดศัตรูพชื 

93257 การจดัการสขุภาพพชื* (6 หนว่ยกติ) 
 Plant Health Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรจัดกำรสขุภำพพชื 

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถจ ำแนกชนดิของศตัรูพชืทีส่ ำคัญ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทีม่ำ กำรระบำด กำรท ำควำมเสยีหำยกบัพชื และวนิจิฉัยศตัรูพชืได ้

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีเ่หมำะสมในกำรจัดกำรศัตรูพชื 

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรควบคมุและกำรป้องกนัก ำจัดศตัรูพชือย่ำงปลอดภัยและย่ังยนื 

 

 
หมายเหตุ * คำดวำ่จะเปิดสอนในภำคปลำย/2565 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรจัดกำรสขุภำพพชืใหม้คีวำมแข็งแรง ตำ้นทำนศัตรูพชื กำรสรำ้งภูมคิุม้กันของพชื กำรจัดกำรศัตรูพืช

ทีส่ ำคัญ ไดแ้ก่ วัชพชื แมลงศัตรูพืช สตัวศ์ัตรูพืช และโรคพืช รวมถงึแหลง่ทีม่ำ กำรแพร่กระจำย กำรระบำดของ

ศตัรูพชื กำรท ำควำมเสยีหำย กำรวนิจิฉัยศตัรูพชื และควำมผดิปกตทิีพ่บบนตน้พชืตลอดระยะกำรเจรญิเตบิโต และ

กำรจัดกำรปัจจัยสิง่แวดลอ้ม เพือ่กำรควบคมุและกำรป้องกนัก ำจัดศตัรูพชือย่ำงปลอดภัยและยั่งยนื 
93335 วทิยาศาสตรเ์พือ่การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Science for Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจทำงดำ้นวทิยำศำสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติพชื 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในกำรผลติพชื 

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูท้ำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้นกำรผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมส ำคัญของวทิยำศำสตร์กับกำรผลติพืช อนุกรมวธิำน สัณฐำนวทิยำ กำยวภิำค และสรีรวทิยำพืช 

พันธุกรรมพืช สิง่แวดลอ้มกับกำรผลติพืช เทคโนโลยชีวีภำพในกำรผลติพืช ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ และ 
กำรใชค้วำมรูท้ำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยใีนกำรผลติพชื 

93337 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชื (6 หนว่ยกติ) 
 Crop Improvement and Plant Propagation  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรและวธิกีำรปรับปรุงพันธุพ์ชืและกำรขยำยพันธุพ์ชื 

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชพ้ชืพันธุด์ทีีเ่หมำะสมกับพืน้ทีแ่ละควำมตอ้งกำรของตลำด และเก็บรักษำพันธุด์ไีด ้                                         

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปประกอบอำชพีในเชงิธรุกจิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมส ำคัญและประเภทของพันธุพ์ชื คณุสมบัตขิองพันธุด์ ีวธิกีำรปรับปรุงพันธุพ์ชื กำรเลอืกใชพั้นธุพ์ืช

ใหเ้หมำะสม กำรเก็บรักษำพันธุด์ ีวธิกีำรขยำยพันธุพ์ชื เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภำพและกำรเพำะเลีย้ง

เนือ้เยือ่ กำรน ำควำมรูด้ำ้นกำรปรับปรุงพันธุแ์ละขยำยพันธุพ์ชืไปใชใ้นกำรประกอบอำชพีในเชงิธรุกจิ 

93345 การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการสบืพนัธุส์ตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Breeding and Reproduction  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกัพันธศุำสตรพ์ืน้ฐำน 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรปรับปรุงพันธุส์ตัว ์
 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัระบบสบืพันธุส์ตัว ์

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรขยำยพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ 

 5.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแนวทำงกำรปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 หลักพันธุศำสตร์พื้นฐำน หลักกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว ์กระบวนกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ระบบสบืพันธุ์สัตว ์ 

กำรปรับปรุงพันธุแ์ละกำรขยำยพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ และแนวทำงกำรปรับปรุงพันธุส์ตัว ์ 
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93352 หลกัการจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งหลกักำรจัดกำรทั่วไป และหลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื 

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำหลักกำรกำรจัดกำรทั่วไป และหลักกำรจัดกำรกำรผลติพชืมำปรับใชใ้นกำรผลติพชื 
ใหม้ปีระสทิธภิำพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมหมำยกำรจัดกำรกำรผลติพืช หลักกำรจัดกำรทั่วไปและหลักกำรจัดกำรกำรผลติพชื ประกอบดว้ย

หลักกำรตลำดและหลักเศรษฐศำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง กำรวเิครำะหโ์ครงกำรและแผนงำน กำรจัดองคก์รและทรัพยำกร

มนุษย ์กำรสัง่กำรและควบคมุ กำรบัญชแีละกำรเงนิ หลักกำรจัดกำรกอ่นและหลังปลกูพชื หลกักำรจัดกำรเก็บเกีย่ว

และกำรปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว หลักกำรจัดกำรเครื่องจักรกล หลักกำรผลติพืชภำยใตร้ะบบนิเวศต่ำงๆ และกำรท ำ

กำรเกษตรทำงเลอืก รวมทัง้กำรน ำหลักกำรจัดกำรทั่วไป และหลักกำรจัดกำรกำรผลติพืชไปใชใ้นกำรผลติพืช 

ใหม้ปีระสทิธภิำพ 

93353 นวตักรรมและการจดัการผลผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Innovation and Management of Commodity Crops  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถจ ำแนกประเภทของผลผลติพชืได ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรจัดกำรกำรเก็บเกีย่วและกำรจัดกำรหลงักำรเก็บเกีย่วผลผลติพชืได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรจัดกำรเพิม่มลูคำ่ผลผลติพชื 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรจัดกำรระบบโลจสิตกิสข์องผลผลติพชื 

 5. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยไีปใชใ้นกำรจัดกำรผลผลติพชืได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรจ ำแนกผลผลติพชื สรรีวทิยำหลังกำรเก็บเกีย่วของผลผลติพชื กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยไีปใช ้

ในกำรจัดกำรกำรเก็บเกีย่ว และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว กำรแปรรูปและเพิม่มูลค่ำของผลผลติพชื กำรจัดกำร

ระบบโลจสิตกิสข์องผลผลติประเภทตำ่งๆ กำรจัดกำรผลผลติพชืตำมมำตรฐำนและกฎเกณฑเ์งือ่นไขทำงกำรคำ้ 

93354  อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์                                                                            (6 หนว่ยกติ)        
  Feeds and Feeding 
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัอำหำรและโภชนะในอำหำรสตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัควำมตอ้งกำรดำ้นโภชนำกำรของสตัว ์

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชว้ตัถดุบิอำหำรสตัวอ์ยำ่งเหมำะสม 
 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักระบวนกำรผลติอำหำรสตัว ์

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรใหอ้ำหำรสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
          อำหำรสัตว์และโภชนะในอำหำรสัตว์ ควำมตอ้งกำรดำ้นโภชนำกำรของสัตว์ วัตถุดิบอำหำรสัตว ์

กระบวนกำรผลติอำหำรสตัว ์และกำรใหอ้ำหำรสตัว ์
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93355 สขุศาสตรแ์ละการป้องกนัโรคสตัว ์                                                                  (6 หนว่ยกติ)   
 Animal Hygiene and Disease Prevention 
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรสขุำภบิำลสตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรดำ้นสขุภำพสตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนั ควบคมุและรักษำโรคทีส่ ำคัญของสตัว ์
 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำย และมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภำพสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
         กำรสขุำภบิำล กำรจัดกำรดำ้นสขุภำพสัตว ์โรคทีส่ ำคัญของปศุสัตว ์ซึง่รวมถงึกำรป้องกัน ควบคุมและ

รักษำโรคสตัว ์กฎหมำย และมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภำพสตัว ์

93442 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูท้ำงกำรจัดกำรกำรผลติพชืไปใชใ้นกำรประกอบอำชพี 

 2.  เพือ่เสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรก ำหนดและด ำเนนิกำรโครงกำรผลติพชื 
 3.  เพือ่ใหม้จีรรยำในวชิำชพีและมสี ำนกึในกำรร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคมและสภำพแวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรประมวลควำมรูด้ำ้นกำรจัดกำรกำรผลติพืช เพื่อจัดท ำโครงกำรผลติพืช กำรใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ 

กำรจัดกำรกำรผลติพืช กำรก ำหนดโครงกำร กำรศกึษำควำมเป็นไปได ้กำรประเมินกจิกรรมและกำรวเิครำะห ์

ควำมเหมำะสมของโครงกำรจัดกำรผลติพชื กำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงประเภทหรอืขนำดกจิกำรดว้ยกำรท ำโครงกำร

จัดกำรกำรผลติพืช กำรพัฒนำกำรผลติพืชใหเ้หมำะสมกับทรัพยำกรและสิง่แวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยำวชิำชพีของผูท้ ำงำนดำ้นกำรผลติพชื 

93448 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Animal Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถบรูณำกำรควำมรูด้ำ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

 2.  เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูด้ำ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวไ์ปใชใ้นวชิำชพี 

 3.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรบรูณำกำรหลักกำรและวธิกีำรทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์รวมทัง้สภำวกำรณ์ดำ้นกำรตลำดปศสุตัวไ์ปสู่

ภำคปฏบิัต ิกำรศกึษำสถำนกำรณ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำนและแกปั้ญหำทำงกำรจัดกำรผลติสัตวจ์ำกกรณีศกึษำ 
กำรพัฒนำ และเสรมิสรำ้งคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

93454 สารสนเทศเพือ่การผลติพชืและเกษตรอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 
 Information for Crop Production and Smart Farm  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัขอ้มลูและสำรสนเทศในกำรจัดกำรกำรผลติพชื 

 2.  สำมำรถวเิครำะห ์แปลควำมหมำย และประยกุตใ์ชข้อ้มลูและสำรสนเทศในกำรจัดกำรกำรผลติพชืได ้

 3.  มคีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรวจิัยเพือ่กำรจัดกำรกำรผลติพชืได ้
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 4. เพื่อใหม้ีควำมรูพ้ื้นฐำนเกีย่วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำร 

กำรผลติพชื 

 5. เพือ่ใหส้ำมำรถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยเีกษตรอจัฉรยิะทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรกำรผลติ

พชืได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรใชข้อ้มูลและสำรสนเทศ สถติเิพื่อกำรจัดกำรกำรผลติพชื ควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรวจิัย

เพื่อกำรจัดกำรกำรผลติพืช ควำมรูพ้ืน้ฐำนและกำรประยุกตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยเีกษตรอัจฉรยิะทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักำรจัดกำรกำรผลติพชื กรณีตวัอยำ่งฟำรม์อจัฉรยิะ 

93455 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Practical Training in Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรรวบรวม วเิครำะห ์และน ำเสนอขอ้มลู 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติของผูผ้ลติจำกกรณีศกึษำ 

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มลูและเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ กำรจัดกำรกำรผลติพชืของผูผ้ลติ 
 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหก์ำรจัดกำรกำรผลติพชืของผูผ้ลติได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 กำรศกึษำภำคทฤษฎ ีและภำคปฏบิัตเิสรมิทักษะในเรือ่งกำรส ำรวจขอ้มูลกำรจัดกำรกำรผลติของผูผ้ลติ 

กำรจัดท ำแบบสอบถำม กำรวเิครำะห์กำรจัดกำรและผลประกอบกำรของผูผ้ลติ กำรจัดท ำรำยงำน กำรน ำเสนอผลงำน 

และขอ้เสนอแนะ รวมทัง้กรณีศกึษำกำรจัดกำรกำรผลติพืช ทัง้นี้ใหม้ีกำรศกึษำงำนภำคสนำม กำรปรกึษำหำรือ

ระหวำ่งกำรเก็บขอ้มลู และกำรระดมสมองของนักศกึษำภำยใตก้ำรแนะน ำของผูท้รงคณุวฒุแิละคณำจำรย ์

93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Cereal and Forage Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งกำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัว ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจผลติธัญพชื และพชือำหำรสตัวใ์หส้อดคลอ้งกับศกัยภำพ 

และสภำพแวดลอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 

 3.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวไ์ดอ้ย่ำง

เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวอ์ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ประเภทของธัญพืชและพืชอำหำรสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ  

กำรจัดกำรในกระบวนกำรผลิต เทคนิคกำรผลิตและกำรปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว กำรตัดสนิใจผลิตและเลือกใช ้

เทคโนโลยีกำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวท์ี่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิ  
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93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัวเ์ชงิธุรกจิ* (6 หนว่ยกติ) 
 Cereal and Forage Crop Production Management for Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยหลกักำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวไ์ด ้

 2.  เพื่อใหส้ำมำรถตัดสนิใจผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวใ์หส้อดคลอ้งกับศักยภำพและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรประกอบธรุกจิได ้

 3.  เพื่อใหส้ำมำรถเลือกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตธัญพืชและพืชอำหำรสัตว์ไดอ้ย่ำงเหมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มได ้

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรเพิม่มลูคำ่และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ประเภทของธัญพืชและพืชอำหำรสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ  

กำรจัดกำรในกระบวนกำรผลติ เทคนคิกำรผลติและกำรปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง กำรเพิ่มมูลค่ำ 

กำรตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวท์ีม่ ีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพ 
ในกำรประกอบธรุกจิ 

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสำหกรรม 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจผลติพืชไร่อุตสำหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพและ

สภำพแวดลอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรมไดอ้ย่ำงเหมำะสม
กบัสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรมอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ประเภทของพชืไร่อตุสำหกรรม แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ กำรจัดกำร

ในกระบวนกำรผลติ เทคนคิกำรผลติและกำรปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว กำรตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติ

พชืไร่อตุสำหกรรมทีม่คีวำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและ

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิ  

93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Flowering and Ornamental Plant Production Management for Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัไมด้อกไมป้ระดบั 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธรุกจิ และกำรตลำดของไมด้อกไมป้ระดบั 

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถตดัสนิใจผลติ จัดกำรกำรผลติ ไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่กำรประกอบธรุกจิได ้

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสมในกำรผลติและจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับได ้

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเพิม่มลูคำ่ผลติภัณฑไ์มด้อกไมป้ระดบัได ้

หมายเหต ุ * คำดวำ่จะเปิดสอนในภำคปลำย/2565 
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93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัวเ์ชงิธุรกจิ* (6 หนว่ยกติ) 
 Cereal and Forage Crop Production Management for Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยหลกักำรจัดกำรกำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวไ์ด ้

 2.  เพื่อใหส้ำมำรถตัดสนิใจผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวใ์หส้อดคลอ้งกับศักยภำพและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรประกอบธรุกจิได ้

 3.  เพื่อใหส้ำมำรถเลือกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตธัญพืชและพืชอำหำรสัตว์ไดอ้ย่ำงเหมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มได ้

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยกำรเพิม่มลูคำ่และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติธัญพชืและพชือำหำรสตัวไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ประเภทของธัญพืชและพืชอำหำรสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ  

กำรจัดกำรในกระบวนกำรผลติ เทคนคิกำรผลติและกำรปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง กำรเพิ่มมูลค่ำ 

กำรตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลติธัญพืชและพืชอำหำรสัตวท์ีม่ ีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพ 
ในกำรประกอบธรุกจิ 

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสำหกรรม 

 2.  เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจผลติพืชไร่อุตสำหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพและ

สภำพแวดลอ้มในกำรประกอบธรุกจิ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรมไดอ้ย่ำงเหมำะสม
กบัสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรผลติพชืไร่อตุสำหกรรมอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ประเภทของพชืไร่อตุสำหกรรม แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ กำรจัดกำร

ในกระบวนกำรผลติ เทคนคิกำรผลติและกำรปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว กำรตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติ

พชืไร่อตุสำหกรรมทีม่คีวำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและ

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิ  

93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Flowering and Ornamental Plant Production Management for Business  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัไมด้อกไมป้ระดบั 

 2.  เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธรุกจิ และกำรตลำดของไมด้อกไมป้ระดบั 

 3.  เพือ่ใหส้ำมำรถตดัสนิใจผลติ จัดกำรกำรผลติ ไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่กำรประกอบธรุกจิได ้

 4.  เพือ่ใหส้ำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสมในกำรผลติและจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดับได ้

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเพิม่มลูคำ่ผลติภัณฑไ์มด้อกไมป้ระดบัได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัไมด้อกไมป้ระดบั ธรุกจิกำรผลติ กำรตลำดไมด้อกไมป้ระดบั กำรตดัสนิใจกำรผลติ 

กำรจัดกำรกระบวนกำรผลติ เทคโนโลยกีำรผลติไมด้อกไมป้ระดับและกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม กำรเพิม่

มลูคำ่ไมด้อกไมป้ระดบั 

93460 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Practical Training in Animal Production Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ตัง้แตก่ำรวำงแผน กำรด ำเนนิกำรจัดกำรกำรผลติและ

กำรตลำด 

 2. เพื่อใหม้ีทักษะ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรผลติสัตว์ ตัง้แต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร

จัดกำรกำรผลติและกำรตลำด 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหผ์ลกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรศกึษำภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัตใินกำรจัดกำรกำรผลติสัตว ์ในขัน้ตอนต่ำงๆ ตัง้แต่กำรวำงแผน  
กำรด ำเนนิกำรจัดกำรกำรผลติ และกำรประเมนิผลกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ตลอดจนสำมำรถวเิครำะหส์ภำพปัญหำ

ของกำรจัดกำรกำรผลติ พรอ้มทัง้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ใหม้ี

กำรศกึษำงำนภำคสนำมดำ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวแ์ละกำรอภปิรำยของนักศกึษำ  

93461 การจดัการผลผลติและการตลาดสนิคา้ปศสุตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Products and Marketing Management 
  วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรผลผลติและกำรแปรรูปเพิม่มลูคำ่สนิคำ้ปศสุตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัตลำดและกำรจัดกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรจัดกำรผลผลิตปศุสัตว์ที่ส ำคัญและผลพลอยได ้กำรแปรรูปและกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตปศุสตว ์ 

ตลำดและกำรจัดกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตว ์ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรคำ้ของสนิคำ้ปศสุตว ์

93462 การจดัการการผลติสกุรและสตัวปี์ก (6 หนว่ยกติ) 
 Swine and Poultry Production Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสกุร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวปี์ก 
 3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูไ้ปใชใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสกุร 

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูไ้ปใชใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวปี์ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ระบบกำรผลติ กำรวำงแผน และกำรจัดกำรในกำรผลติสุกรในแต่ละขัน้ตอนของวงจรกำรผลติ ตัง้แต่ 

กำรจัดกำรดำ้นปัจจัยกำรผลติจนกระทัง่กำรจัดกำรผลผลติทีอ่อกสูต่ลำด 

 ระบบกำรผลติ กำรวำงแผน และกำรจัดกำรในกำรผลติสัตวปี์กในแต่ละขัน้ตอนของวงจรกำรผลติ ตัง้แต่

กำรจัดกำรดำ้นปัจจัยกำรผลติจนกระทัง่กำรจัดกำรผลผลติทีอ่อกสูต่ลำด 
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93463 การจดัการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (6 หนว่ยกติ) 
 Ruminant Production Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูไ้ปใชใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ระบบกำรผลติ กำรวำงแผน และกำรจัดกำรในกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้งในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรกำรผลติ 

ตัง้แตก่ำรจัดกำรดำ้นปัจจัยกำรผลติจนกระทัง่กำรจัดกำรผลผลติทีอ่อกสูต่ลำด 

93465 การจดัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ (6 หนว่ยกติ) 
 Aquaculture Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติสตัวน์ ้ำ 

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูไ้ปใชใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัวน์ ้ำ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรผลติสตัวน์ ้ำ กำรจัดกำรในกระบวนกำรผลติสตัวน์ ้ำ ตัง้แตก่ำรวำงแผนกำรผลติ กำรจัดกำรดำ้นปัจจัย

กำรผลติจนกระทัง่กำรจัดกำรผลผลติออกสูต่ลำด 

93466 เทคโนโลยใีนการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Technology in Animal Production Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในกำรผลติสตัว ์

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยไีปประยุกตใ์ชใ้นกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมส ำคัญ หลักกำร และกำรประยุกตเ์ทคโนโลยตี่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรผลติสัตว ์ตัง้แต่กำรจัดกำร

ระดบัฟำรม์ กำรขนสง่ กำรแปรรูปผลติภัณฑ ์และกำรตลำด 

93467 การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Fruit Production Management for Business 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 2. เพื่อใหค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจผลติไมผ้ลใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพและสภำพแวดลอ้ม 

  ในกำรประกอบธรุกจิ 
 3. เพือ่ใหค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลติไมผ้ลไดอ้ย่ำงเหมำะสมกับ

  สภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ประเภทของไมผ้ล แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรผลิต กำรตลำด  ปัจจัยกำรผลิต กำรจัดกำรใน

กระบวนกำรผลติ เทคนิคกำรผลติ และกำรปฏบิัตหิลังเก็บเกี่ยว กำรตัดสนิใจและเลือกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลติ 

ไมผ้ลที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติ และอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิ 
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93468 การจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Vegetable Production Management for Business 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติผักเชงิธรุกจิ 

 2. เพื่อใหค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจผลติผักใหส้อดคลอ้งกับศักยภำพและสภำพแวดลอ้ม 
  ในกำรประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยีในกำรผลติผักไดอ้ย่ำงเหมำะสมกับ  

 สภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ประเภทของผัก แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรผลติ กำรตลำด ปัจจัยกำรผลติ กำรจัดกำรในกระบวน 

กำรผลิต เทคนิคกำรผลิต และกำรปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว กำรตัดสนิใจและเลือกใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตผักที่มี

ควำมส ำคัญทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงกำรผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิ 

93469 การวจิยัทางการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Research in Animal Production Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรและวธิกีำรวจิัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัแนวทำงกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชห้ลกักำรและวธิกีำรในกำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกำรวจิัย แนวทำงและหลักกำรวจิัย วธิดี ำเนินกำรวจิัย สถติเิพื่อกำรวเิครำะหข์อ้มูล 

กำรแปลผลกำรวจัิย กำรเผยแพร่ผลงำนวจัิย รวมทัง้กำรประยุกตใ์ชห้ลักกำรและวธิกีำรในกำรวจัิยทำงกำรจัดกำร
กำรผลติสตัว ์

93470 การจดัภูมทิศันเ์ชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 
 Landscape Business 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยควำมส ำคญั ประวตัคิวำมเป็นมำและประเภทของกำรจัดภมูทิศัน์ได ้

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยธรุกจิภมูทิศันแ์ละธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถออกแบบงำนภมูทิศัน์ได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรประเมนิรำคำ กำรประมลูและกำรท ำสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนภมูทิศัน ์
 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรกอ่สรำ้งงำน กำรซอ่มบ ำรุงและกำรดแูลรักษำงำนภมูทิัศน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมส ำคัญของกำรจัดภูมิทัศน์ ประวัตคิวำมเป็นมำและประเภทของงำนภูมิทัศน์ ธุรกจิภูมทิัศน์และ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบภูมทิัศน์ งำนโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้งกับงำนภูมทิัศน์และกำรออกแบบ 

งำนภูมทิัศน์แข็งและกำรออกแบบ งำนภูมทิัศน์เขยีวและกำรออกแบบ งำนระบบและกำรออกแบบ กำรออกแบบ 

และกำรเขียนแบบงำนภูมิทัศน์ดว้ยโปรแกรม กำรประเมินรำคำ กำรประมูลรำคำและกำรท ำสัญญำ ขัน้ตอน 

กำรก่อสรำ้งงำน กำรซ่อมบ ำรุงและกำรดูแลรักษำ กำรตัดแต่งตน้ไมใ้หญ่ จรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับงำนภูมทิัศน ์

และกรณีตวัอยำ่งกำรจัดภมูทิัศน ์
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93471 เกษตรกรรมย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 
 Sustainable Agriculture 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัเกษตรกรรมยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัรูปแบบ หลกักำร และองคป์ระกอบของระบบเกษตรกรรมยั่งยนืแบบตำ่งๆ 
 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรระบบเกษตรกรรมยั่งยนืแบบตำ่งๆ และกรณีตวัอยำ่ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ทีม่ำของกำรเกษตรย่ังยนื ควำมหมำยและควำมส ำคัญ กรอบแนวคดิ หลักกำรพื้นฐำน หลักกำรทั่วไป 

แนวทำงองคป์ระกอบแห่งควำมเป็นไปไดข้องสภำวะทำงกำรเกษตรแบบยั่งยนื รูปแบบ หลักกำร และองคป์ระกอบ

ของระบบเกษตรย่ังยืนแบบต่ำงๆ กำรจัดกำรระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและกรณีตัวอย่ำง เช่น กำรจัดกำรระบบ 

ไร่หมุนเวยีนและกรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรระบบเกษตรผสมผสำนและกรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรระบบวนเกษตรและ

กรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรเกษตรธรรมชำติและกรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และกรณีตัวอย่ำง  

กำรจัดกำรเกษตรกรรมประณีตและกรณีตวัอย่ำง กำรจัดกำรเกษตรอนิทรยีแ์ละกรณีตัวอย่ำง และกำรจัดกำรกษตรกรรม

ทีเ่ป็นมำกกวำ่เกษตรอนิทรยีแ์ละกรณีตัวอยำ่ง เป็นตน้ 
93472 การผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและโรงงานผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 
 Crop Production in Smart Greenhouse and Plant Factory 
 วตัถปุระสงค ์
 1. สำมำรถวเิครำะหแ์ละระบปัุจจัยทีม่ผีลตอ่กำรผลติพชืได ้

 2. สำมำรถวำงแผนธรุกจิกำรผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและโรงงำนผลติพชืได ้

 3. สำมำรถออกแบบและวำงผังฟำรม์กำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชืได ้

 4. มคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรจัดกำรกำรผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมรูพ้ื้นฐำนเกี่ยวกับกำรผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงำนผลติพืช แผนธุรกจิกำรผลติพืช 

ในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื ปัจจัยและลักษณะของโรงเรอืนปลกูพชื กำรออกแบบโรงเรอืนและกำรวำง

ผังฟำร์ม ระบบปลูกพืชในโรงเรือน โรงงำนผลติพืช กำรจัดกำรแสงและบรรยำกำศ กำรจัดกำรน ้ำ กำรจัดกำร 

ธำตุอำหำร กำรดูแลรักษำ ระบบอัจฉรยิะและกำรควบคุมในโรงเรือนผลติพืช กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพืช 

กำรตลำดของสนิคำ้พืชจำกโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงำนผลติพชื กรณีศกึษำกำรผลติพืชในโรงเรอืนอัจฉรยิะ และ

กรณีศกึษำกำรผลติพชืระบบโรงงำนผลติพชื 

94329 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตรและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Agribusiness and Entrepreneurship 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธรุกจิกำรเกษตรและกำรจัดกำรธรุกจิกำรเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรเป็นผูป้ระกอบกำรธรุกจิกำรเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูเ้กีย่วกบัธรุกจิกำรเกษตรและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิและควำมส ำคัญของธุรกจิกำรเกษตร ระบบธุรกจิกำรเกษตรตัง้แต่ธุรกจิปัจจัยกำรผลติ ธุรกจิ 

กำรผลติสนิคำ้เกษตร ธุรกจิกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร และธุรกจิกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้เกษตร รวมทัง้กำรสนับสนุน 

ในกำรด ำเนินธรุกจิกำรเกษตร แนวคดิเกีย่วกับกำรจัดกำรธุรกจิกำรเกษตร องคก์ำรและพฤตกิรรมองคก์ำรในธุรกจิ

กำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยใ์นธรุกจิกำรเกษตร   
 แนวคดิและควำมส ำคญัของกำรเป็นผูป้ระกอบกำร ประเภทของผูป้ระกอบกำรในธุรกจิกำรเกษตร กลยทุธ์

กำรเป็นผูป้ระกอบกำร กำรมีควำมคดิริเริม่สรำ้งสรรค์ และกำรปรับตัวทำงธุรกจิกำรเกษตรต่อกำรเปลี่ยนแปลง  

กำรประกอบกำรธุรกจิสมัยใหม่ ลักษณะกำรประกอบกำรธุรกจิกำรเกษตรในประเทศไทยและต่ำงประเทศ และ 

กำรมธีรรมำภบิำลและจรยิธรรมในกำรประกอบกำรธรุกจิกำรเกษตร 

94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Products and Processing Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรจัดกำรผลติผลเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรจัดกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
 3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตใ์ชค้วำมรูใ้นกำรจัดกำรผลติผลและแปรรูปผลติผลเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิกำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร กำรเพิม่มูลคำ่ผลติผลเกษตร กำรเก็บเกีย่วและ

วทิยำกำรหลังกำรเก็บเกีย่วพืชไร่ พืชสวน ปศุสตัว ์และสัตวน์ ้ำ กำรแปรรูปผลติผลเกษตรเป็นอำหำรและเป็นผลติภัณฑ ์

ทีไ่ม่ใชอ่ำหำรรวมทัง้พลังงำน บรรจุภัณฑผ์ลติผลเกษตรและอำหำร กำรจัดตัง้โรงงำนแปรรูปผลติผลเกษตร กำร

ลงทนุและกำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิส ำหรับโรงงำนแปรรูปผลติผลเกษตร กำรวำงแผนกำรผลติและกำรจัดกำรวัตถุดบิ

ส ำหรับโรงงำนแปรรูปผลติผลเกษตร กำรด ำเนินกำรกำรผลติในโรงงำนแปรรูปผลติผลเกษตร ตลอดจนกรณี

ตวัอยำ่งกำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรูปผลติผลเกษตร 
94330 การจดัการการปฏบิตักิารและการแปรรูปสนิคา้เกษตร* (6 หนว่ยกติ) 
 Agribusiness Operations and Processing Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรจัดกำรกำรปฏบิัตกิำร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรด ำเนนิงำนธรุกจิกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคิดและบทบำทของกำรจัดกำรกำรปฏิบัติกำร หนำ้ที่ของกำรปฏิบัติกำรในธุรกิจกำรเกษตร  
กำรวำงแผนปฏิบัตกิำร กำรเลอืกท ำเลที่ตัง้ กำรวำงผังกระบวนกำรผลติ แนวคดิเกีย่วกับผลติภำพ กำรควบคุม

คณุภำพและประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร   

 แนวคดิกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว วธิีกำรและเทคโนโลยีกำรแปรรูปสนิคำ้

เกษตร กำรแปรรูปสนิคำ้เกษตรเป็นอำหำรและไมใ่ชอ่ำหำร กำรแปรรูปสนิคำ้เกษตรเชงินวตักรรม กำรจัดตัง้โรงงำน

แปรรูปสนิคำ้เกษตร จรยิธรรมและควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบกำรแปรรูปสนิคำ้เกษตร กำรแปรรูปโดยค ำนึงถงึ

ควำมยั่งยนื 

 
หมายเหตุ * คำดวำ่จะเปิดสอนในภำคปลำย/2565 
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94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Marketing Management  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรตลำดและกำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรวำงแผนและกำรก ำหนดกลยทุธก์ำรตลำดสนิคำ้เกษตร 
 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักกำรตลำดสนิคำ้เกษตร ระบบกำรตลำดสนิคำ้เกษตร นโยบำยและมำตรกำรดำ้นกำรตลำดสนิคำ้

เกษตร บทบำทและหนำ้ทีข่องกำรตลำด กระบวนกำรจัดกำรกำรตลำด กำรวเิครำะหท์ำงกำรตลำด กำรวำงแผนและ

กำรตลำดเป้ำหมำย กำรก ำหนดกลยุทธส์ว่นประสมกำรตลำด กำรปฏบิตักิำรและกำรควบคมุทำงกำรตลำด ตลอดจน

แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร 

94432 สารสนเทศและการวจิยัทางธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Information and Research in Agribusiness 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธุรกจิกำรเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับวธิวีจิัยทำงธรุกจิกำรเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูเ้กีย่วกับสำรสนเทศและกำรวจัิยมำประยุกตใ์นกำรตัดสนิใจทำงธรุกจิกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสำรสนเทศทำงธุรกจิกำรเกษตร ฐำนขอ้มูลเกีย่วกับธุรกจิกำรเกษตร  

กำรสบืคน้สำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ อำท ิเทคโนโลยีคลำวด์ เทคโนโลยีดจิทิัล และกำรน ำ

สำรสนเทศไปใชใ้นกำรด ำเนนิงำนธรุกจิกำรเกษตร  

 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรวจัิยทำงธุรกจิกำรเกษตร ระเบยีบวธิกีำรด ำเนินกำรวจัิยทำงธุรกจิ
กำรเกษตร ควำมรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสถิติ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  

กำรน ำผลกำรวจัิยไปใชใ้นกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิกำรเกษตร 

94433 ประสบการณว์ชิาชพีธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Agribusiness and Entrepreneurial Management 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประยุกต์หลักกำร วธิีกำร ตลอดจนทฤษฎีต่ำงๆ ในหลักสูตรธุรกจิ 

 กำรเกษตรไปใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 

 2. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรวำงแผน กำรจัดกำร กำรรูจั้กแกปั้ญหำและกำรตัดสนิใจทำง
ธรุกจิกำรเกษตรไดอ้ยำ่งมรีะบบแบบแผน  

 3. เพื่อสง่เสรมิกำรน ำหลักกำรและวชิำกำรของมนุษยสัมพันธ ์กลุ่มสัมพันธ ์ตลอดจนควำมสัมพันธก์ับ

ชมุชนไปใชป้ระโยชนใ์นกำรปฏบิตังิำน 

 4. เพือ่พัฒนำใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมในกำรประกอบกำรธรุกจิกำรเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรประยุกตห์ลกักำรและวธิกีำรจัดกำรทำงธุรกจิกำรเกษตรสูก่ำรประกอบกำร กำรเริม่ตน้ธรุกจิกำรเกษตร 

สำรสนเทศทำงธุรกิจกำรเกษตร กำรจัดกำรธุรกิจกำรเกษตรดำ้นกำรผลิต กำรบัญชีและกำรเงิน กำรตลำด 

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรใชก้รณีศึกษำและสถำนกำรณ์จ ำลองเพื่อพัฒนำธุรกิจกำรเกษตร มนุษยสัมพันธ์และ 

กำรท ำงำนเป็นทมี ตลอดจนมคีณุธรรม จรยิธรรมในกำรประกอบกำรธรุกจิกำรเกษตร 
94462 ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 
 International Agribusiness 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรจัดกำรธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรจัดกำรธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรคำ้สนิคำ้เกษตรของไทยและของโลก  

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิกำรเกษตร และบทบำทภำครัฐต่อกำรด ำเนินธุรกจิกำรเกษตร
ระหวำ่งประเทศ เทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ กลยทุธท์ำงธรุกจิกำรเกษตร

ระหวำ่งประเทศ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิคำ้เกษตรขำ้มวัฒนธรรม กำรจัดกำรธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศทีส่ ำคัญ 

อำท ิดำ้นกำรตลำด กำรเงนิ โลจสิตกิส ์มำตรฐำนสนิคำ้เกษตรระหว่ำงประเทศ กำรน ำเขำ้และส่งออก เงื่อนไข

กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

94463 การบญัชแีละการเงนิในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Accounting and Finance in Agribusiness 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับกำรบญัชทีำงธรุกจิ 
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับกำรจัดกำรทำงกำรเงนิ 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรด ำเนนิงำนในธรุกจิกำรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิทำงกำรบัญช ีกำรบันทกึรำยกำรบัญช  ีกำรรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ และ 

กำรบญัชภีำษีอำกรส ำหรับธรุกจิกำรเกษตร 

 แนวคดิกำรจัดกำรทำงกำรเงนิ ตลำดกำรเงนิและสถำบันกำรเงนิ กำรวำงแผนทำงกำรเงนิ กำรจัดกำร

สนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน กำรจัดหำเงนิทุน โครงสรำ้งเงนิทุนและตน้ทุนเงนิทุน กำรควบคุม

ทำงกำรเงนิ และกำรจัดกำรสนิเชือ่ในธรุกจิกำรเกษตร 
94464 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโ ่อุปทานในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 Management of Logistics and Supply Chains in Agribusiness 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรจัดกำรโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรจัดกำรโซอ่ปุทำน 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูม้ำประยกุตก์บักำรด ำเนนิงำนธรุกจิกำรเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิโครงสรำ้งพื้นฐำนทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรกจิกรรม และกำรปฏบิัตกิำรโลจสิตกิส์

และโซอ่ปุทำน ควำมตอ้งกำรและกำรบรกิำรลกูคำ้ กำรจัดหำและกำรจัดสง่ กำรควบคมุสนิคำ้คงคลงั กำรคลังสนิคำ้ 

กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ควำมสัมพันธค์ู่คำ้กับลูกคำ้ กำรออกแบบเครือข่ำย กำรวัดผลปฏบิัตงิำน ระบบ

สำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง กำรประเมนิสถำนภำพและศักยภำพกำรแข่งขันเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถของธุรกจิในกำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพิม่ควำมปลอดภัยและสรำ้งควำมเชือ่มั่น ตลอดจนกำรน ำไปสูก่ำรลดตน้ทุน

โดยอำศยักจิกรรมโลจสิตกิส ์

94465 การพฒันาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ (6 หนว่ยกติ) 
 Agribusiness and Entrepreneurial Development 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับแนวคดิกำรพัฒนำธรุกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร   

 2. เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 

  ทีเ่หมำะสมได ้  

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยกุตค์วำมรูไ้ปใชใ้นสรำ้งโมเดลและวำงแผนกำรพัฒนำธรุกจิกำรเกษตรได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกีย่วกับกำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำรอันน ำไปสูค่วำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขัน 

กำรพัฒนำโมเดลธุรกจิส ำหรับสนิคำ้และบรกิำรทำงกำรเกษตร กลยุทธก์ำรพัฒนำธุรกจิกำรเกษตร กำรวจัิยและ

พัฒนำ กำรน ำนวัตกรรมไปประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิกำรเกษตร กำรจัดกำรควำมรู ้กำรพัฒนำควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 

ทัง้ในดำ้นคุณลักษณะและสมรรถนะของกำรเป็นผูป้ระกอบกำร กำรสรำ้งวัฒนธรรมองคก์ำรและกำรพัฒนำผูน้ ำ

องคก์ำรเพือ่น ำพำธรุกจิกำรเกษตรใหเ้ตบิโตอยำ่งยั่งยนื   

94466 การเร ิม่ตน้ธุรกจิ การตดัสนิใจ และการจดัการความเสีย่งในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 
 New Venture Creation, Decision Making and Risk Management in Agribusiness 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับกำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตดัสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะดำ้นกำรวเิครำะหแ์ละวำงแผนกำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่ง

  ในธรุกจิกำรเกษตร 

 3. เพื่อใหส้ำมำรถประยุกตค์วำมรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกำรเริม่ตน้ธุรกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่ง

  ไปใชใ้นธรุกจิกำรเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิและวธิกีำรในกำรเริม่ตน้ธุรกจิกำรเกษตร กำรวเิครำะหโ์อกำสและอุปสรรคทำงธุรกจิกำรเกษตร 
กำรฝึกปฏบิัตเิพื่อวำงแผนในกำรเริม่ตน้ กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นธุรกจิกำรเกษตร กำรตัดสนิใจดำ้นกำรผลติ 

กำรตลำด และกำรเงนิ และกำรฝึกปฏบิัตโิดยใชก้รณีศกึษำ แนวคดิเกีย่วกับควำมเสีย่งและกำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

ในธรุกจิกำรเกษตร และกำรฝึกปฏบิตักิำรวเิครำะหแ์ละกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร 
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หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสร ี
 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์(ทกุหลกัสตูร) 
  กำรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำเลอืกเสร ีนักศกึษำสำมำรถเลอืกศกึษำไดจ้ำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอน

ตำมโครงกำรสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูรระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรือเทยีบเท่ำ (ตำมประกำศฯ หลักเกณฑ ์

กำรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
      (1) ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของทกุสำขำวชิำ 

      (2) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่เีนื้อหำซ ้ำซอ้นกับชดุวชิำบังคับอืน่ๆ ในหลักสตูรทีเ่รยีน 
      (3) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่กีำรก ำหนดคณุสมบัตแิละทักษะพืน้ฐำนไวโ้ดยเฉพำะ 

      (4) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีส่ภำวชิำกำรมมีตอินุมัตไิม่ใหเ้ป็นชดุวชิำเลอืกเสรี 

      (5) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่เีนื้อหำและมกีำรท ำกจิกรรมภำคปฏบิตั ิหรอืตำมทีส่ภำวชิำชพี หรอืองคก์รวชิำชพี

ก ำหนด 

  ชดุวชิำตำ่งๆ ทีส่ำขำวชิำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกเป็นชดุวชิำเลอืกเสรตีำมลักษณะ

ดงักลำ่วขำ้งตน้มรีำยชือ่ดังนี้ 

1. ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของทกุสำขำวชิำ 

2. ชดุวชิำ 11006 ภำษำจนีเพือ่กำรพำณชิย ์
3. ชดุวชิำ 11007 ภำษำจนีเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิำ 11008 ภำษำจนีเพือ่อตุสำหกรรมกำรบรกิำร 

5. ชดุวชิำ 11009 ภำษำและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิำ 11312 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนอำชพีในประชำคมอำเซยีน 

7. ชดุวชิำ 14111 ทกัษะกำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิำ 14212 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

9. ชดุวชิำ 14213 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 1 

10. ชดุวชิำ 14214 กำรเขยีนภำษำองักฤษ 1 

11. ชดุวชิำ 14215 ภำษำศำสตรภ์ำษำองักฤษเบือ้งตน้ 
12. ชดุวชิำ 14216 กำรสือ่สำรระหวำ่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิำ 14217 กำรอำ่นรอ้ยแกว้ภำษำองักฤษ 

14. ชดุวชิำ 14317 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 2 

15. ชดุวชิำ 14318 หลกักำรแปล 

16. ชดุวชิำ 14319 ทกัษะกำรแปลภำษำองักฤษ 

17. ชดุวชิำ 14320 กำรออกเสยีงภำษำองักฤษ 

18. ชดุวชิำ 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิำ 14421 กำรเขยีนภำษำองักฤษ 2 
20. ชดุวชิำ 14422 กำรน ำเสนองำนเป็นภำษำองักฤษอย่ำงมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิำ 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิำ 16344 กำรพูดและกำรแสดงส ำหรับวทิยุกระจำยเสยีง 

23. ชดุวชิำ 16360 กำรศกึษำชมุชนเพือ่กำรวจัิยและพัฒนำ 

24. ชดุวชิำ 16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู 
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25. ชดุวชิำ 16426 กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ/กำรสือ่สำรแบรนด ์

26. ชดุวชิำ 16440 กำรเขยีนส ำหรับสือ่สิง่พมิพ/์กำรเขยีนวำรสำรศำสตร์ 

27. ชดุวชิำ 16441 กำรผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์กำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตร์ 

28. ชดุวชิำ 16445 กำรจัดและกำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงเบือ้งตน้/ 

   กำรจัดรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงและวทิยุออนไลน์ 
29. ชดุวชิำ 16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงขัน้สงู/ 

   กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง 

30. ชดุวชิำ 16448 กำรผลติรำยกำรโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิำ 16449 กำรผลติรำยกำรโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิำ 16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิำ 16455 กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ/กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิำ 16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพันธ ์
35. ชดุวชิำ 16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสมัพันธ ์

36. ชดุวชิำ 16463 กำรวำงแผน กำรออกแบบและกำรผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิำ 20001 ระบบกำรเรยีนกำรสอน 

38. ชดุวชิำ 20002 กำรพัฒนำพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิำ 20101 พืน้ฐำนกำรศกึษำ 

40. ชดุวชิำ 20201 พัฒนศกึษำ 

41. ชดุวชิำ 20202 วทิยำกำรกำรสอน 

42. ชดุวชิำ 20203 กำรศกึษำกบัชวีติและชมุชน 
43. ชดุวชิำ 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิำ 21211 วทิยำศำสตรส์ขุภำพระดับปฐมวยัศกึษำ 

45. ชดุวชิำ 21311 พฤตกิรรมกำรสอนปฐมวยัศกึษำ 

46. ชดุวชิำ 21312 สือ่กำรสอนระดบัปฐมวัยศกึษำ 

47. ชดุวชิำ 21313 วรรณกรรมและลลีำคดรีะดับปฐมวยัศกึษำ 

48. ชดุวชิำ 21321 พฤตกิรรมกำรสอนประถมศกึษำ 

49. ชดุวชิำ 21322 สือ่กำรสอนระดบัประถมศกึษำ 

50. ชดุวชิำ 21323 กำรสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภำษำไทย 
51. ชดุวชิำ 21324 กำรสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศำสตร ์

52. ชดุวชิำ 21325 กำรสอนภำษำองักฤษระดบัประถมศกึษำ 

53. ชดุวชิำ 21401 วรรณกรรมประถมศกึษำ 

54. ชดุวชิำ 21411 กำรสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษำ 

55. ชดุวชิำ 21412 กำรสรำ้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษำ 

56. ชดุวชิำ 21413 กำรจัดกำรศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษำ 

57. ชดุวชิำ 21421 กำรสอนกลุม่สรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิำ 21422 กำรสอนกลุม่สรำ้งเสรมิลักษณะนสิยั 
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59. ชดุวชิำ 21423 กำรสอนกลุม่กำรงำนและพืน้ฐำนอำชพี 

60. ชดุวชิำ 22151 ควำมคดิเชงิวเิครำะห ์

61. ชดุวชิำ 22211 ภำษำไทย 1: กำรใชภ้ำษำส ำหรับครู 

62. ชดุวชิำ 22212 ภำษำไทย 2: กำรประพันธส์ ำหรับครู 

63. ชดุวชิำ 22231 สงัคมศกึษำ 1: ภมูศิำสตรส์ ำหรับครู 
64. ชดุวชิำ 22232 สงัคมศกึษำ 2: ประวัตศิำสตรส์ ำหรับครู 

65. ชดุวชิำ 22241 วทิยำศำสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐำน 

66. ชดุวชิำ 22242 วทิยำศำสตร ์2: วทิยำศำสตรก์ำยภำพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิำ 22251 คณติศำสตร ์1: เซต ระบบจ ำนวน และเรขำคณติวเิครำะห ์

68. ชดุวชิำ 22252 คณติศำสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิำ 22301 พฤตกิรรมกำรสอนมัธยมศกึษำ 

70. ชดุวชิำ 22302 สือ่กำรสอนระดบัมัธยมศกึษำ 

71. ชดุวชิำ 22303 กำรจัดระบบกำรสอนกำรงำนและอำชพี 

72. ชดุวชิำ 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 
73. ชดุวชิำ 22306 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำชวีศกึษำ 

74. ชดุวชิำ 22311 ภำษำไทย 3: ภำษำศำสตรส์ ำหรับครู 

75. ชดุวชิำ 22312 ภำษำไทย 4: วรรณคดสี ำหรับครู 

76. ชดุวชิำ 22331 สงัคมศกึษำ 3: เศรษฐศำสตรส์ ำหรับครู 

77. ชดุวชิำ 22332 สงัคมศกึษำ 4: สงัคมวทิยำ – มำนุษยวทิยำ ส ำหรับครู 

78. ชดุวชิำ 22341 วทิยำศำสตร ์3: แนวคดิวทิยำศำสตรแ์ละคณติศำสตร ์

79. ชดุวชิำ 22342 วทิยำศำสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิำ 22351 คณติศำสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินำมธรรม เวกเตอร ์และควำมน่ำจะเป็น 
81. ชดุวชิำ 22352 คณติศำสตร ์4: พัฒนำกำรของคณติศำสตร์ 

82. ชดุวชิำ 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษำ 

83. ชดุวชิำ 22402 ประชำกรและประชำกรศกึษำ 

84. ชดุวชิำ 22403 วทิยำกำรสิง่แวดลอ้มส ำหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิำ 22411 กำรสอนภำษำไทย 

86. ชดุวชิำ 22412 ภำษำไทย 5: กำรอำ่นส ำหรับครู 

87. ชดุวชิำ 22413 ภำษำไทย 6: กำรเขยีนส ำหรับครู 

88. ชดุวชิำ 22414 ภำษำไทย 7: วรรณคดวีจิำรณ์ส ำหรับครู 
89. ชดุวชิำ 22415 ภำษำไทย 8: คตชินวทิยำกำรส ำหรับครู 

90. ชดุวชิำ 22431 กำรสอนสงัคมศกึษำ 

91. ชดุวชิำ 22432 สงัคมศกึษำ 5: ประวัตศิำสตรไ์ทยส ำหรับครู 

92. ชดุวชิำ 22433 สงัคมศกึษำ 6: รัฐศำสตรส์ ำหรับครู 

93. ชดุวชิำ 22434 จรยิศกึษำ 

94. ชดุวชิำ 22441 กำรสอนวทิยำศำสตร ์

95. ชดุวชิำ 22448 วทิยำศำสตรช์วีภำพกำยภำพ 1 

96. ชดุวชิำ 22449 วทิยำศำสตรช์วีภำพกำยภำพ 2 
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97. ชดุวชิำ 22451 กำรสอนคณิตศำสตร ์

98. ชดุวชิำ 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมกำรดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิำ 22455 ตรรกศำสตร ์เซต  และทฤษฎจี ำนวน 

100. ชดุวชิำ 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิำ 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน 
102. ชดุวชิำ 24403 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำเตรยีมประสบกำรณ์ 

103. ชดุวชิำ 24404 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำทกัษะและสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ 

104. ชดุวชิำ 24405 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำเฉพำะ 

105. ชดุวชิำ  24418  เทคนคิกำรเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิำ  24420  กำรโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่กำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำ 

107. ชดุวชิำ 27104 วทิยุกระจำยเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่กำรศกึษำ 

108. ชดุวชิำ  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรโครงกำรเพือ่งำนกอ่สรำ้ง 

109. ชดุวชิำ  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรวำงแผนงำนกอ่สรำ้ง 

110. ชดุวชิำ  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรส ำรวจปรมิำณและกำรประมำณรำคำงำนกอ่สรำ้ง 
111. ชดุวชิำ  31309  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรงำนสนำมในงำนกอ่สรำ้ง 

112. ชดุวชิำ  31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรควบคมุและกำรตรวจงำนกอ่สรำ้ง 

113. ชดุวชิำ  31413  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรเครือ่งจักรกลงำนกอ่สรำ้ง 

114. ชดุวชิำ 32477 กำรจัดกำรธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคเุทศก ์และ 

   กำรจัดกำรธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิำ 32480 กำรจัดกำรหอ้งพัก และกำรจัดกำรอำหำรและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิำ 32485 ควำมรูเ้ฉพำะอำชพีมัคคเุทศกแ์ละกำรบรกิำรในอตุสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิำ 33204 กฎหมำยมหำชนส ำหรับกำรบรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่
118. ชดุวชิำ 33206 สหกรณ์ วสิำหกจิชมุชน และกำรจัดกำรกำรตลำด 

119. ชดุวชิำ 33209 สมัมนำกฎหมำยส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิำ 33210 สมัมนำกำรบรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิำ 33305 กฎหมำยแพ่ง พำณชิย ์และทีด่นิส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิำ 33307 กฎหมำยเกีย่วกับกำรปฏบิัตงิำนส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิำ 33312 หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง และกำรจัดกำรกำรเกษตร  

   ทรัพยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิำ 33452 กฎหมำยอำญำส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่  
125. ชดุวชิำ 33453 กำรจัดกำรองคก์ำรและทรัพยำกรมนุษยส์ ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิำ 33454 นโยบำยสำธำรณะ ยุทธศำสตรแ์ละกำรวำงแผนกำรบรหิำร 

   กำรปกครองทอ้งที ่  

127. ชดุวชิำ 51102 กำรสง่เสรมิสขุภำพจติและกำรพยำบำลจติเวช 

128. ชดุวชิำ 51103 พยำธสิรรีวทิยำและเภสชัวทิยำคลนิกิส ำหรับพยำบำล 

129. ชดุวชิำ 51105 กำรพยำบำลชมุชนและกำรรักษำพยำบำลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิำ  51109  กำรพยำบำลพืน้ฐำน และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 

131. ชดุวชิำ  51110  กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 
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132. ชดุวชิำ  51111  กำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิำ 51207 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิำ 51208 กำรพยำบำลผูใ้หญ่และผูส้งูอำยุ 

135. ชดุวชิำ  51209  กำรพยำบำลเด็ก วยัรุ่น และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

136. ชดุวชิำ  51210  กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก กำรผดงุครรภ ์และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 1 
137. ชดุวชิำ  51211  กำรพยำบำลจติเวช สขุภำพจติ และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

138. ชดุวชิำ  51212  กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก กำรผดงุครรภ ์และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 2 

139. ชดุวชิำ 51309 กำรพยำบำลครอบครัวและกำรผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิำ  51311  กำรพยำบำลอนำมัยชมุชน กำรรักษำโรคเบือ้งตน้  

   และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

141. ชดุวชิำ  51312  กำรพยำบำลผูส้งูอำย ุและกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

142. ชดุวชิำ  51313  กำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิำ 52310 กำรฝึกปฏบิตังิำนสำธำรณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิำ 52311 กำรปฐมพยำบำลและกำรบ ำบัดโรคเบือ้งตน้ 
145. ชดุวชิำ 52315 กำรตรวจประเมนิ กำรบ ำบดัโรคเบือ้งตน้ กำรดแูลฟ้ืนฟสูภำพและกำรสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิำ 52316 กำรท ำงำนดำ้นสำธำรณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิำ 52405 กำรฝึกงำนวชิำชพีสำธำรณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิำ 52408 กำรสมัมนำเพือ่พัฒนำทกัษะดำ้นสำธำรณสขุ 

149. ชดุวชิำ 54113 สขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม: กำรประเมนิ 

150. ชดุวชิำ 54118 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร ์

151. ชดุวชิำ 54121 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตรพ์ืน้ฐำน 

152. ชดุวชิำ 54125 กำรตรวจวดัและประเมนิทำงสขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม 
153. ชดุวชิำ 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมควำมปลอดภัย 

154. ชดุวชิำ  55203  จลุชวีวทิยำ ปรสติวทิยำและพยำธสิรรีวทิยำส ำหรับกำรแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิำ  55204  เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยำและพษิวทิยำส ำหรับกำรแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิำ 55307/55324 กำรฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศำสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

157. ชดุวชิำ 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิำ 55311 กำรฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

159. ชดุวชิำ 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิำ 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 
161. ชดุวชิำ 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

162. ชดุวชิำ 55316/55330 กำรฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิำ 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิำ 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

165. ชดุวชิำ 55319/55333 กำรฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิำ 55320/55322 ร่ำงกำยมนุษย ์

167. ชดุวชิำ 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิำ  55401  กำรวจิัยทำงกำรแพทยแ์ผนไทย 



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 215209 
 

169. ชดุวชิำ  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและกำรฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิำ 71114 กำรจัดกำรและเทคนคิกำรบรกิำรในโรงแรม 

171. ชดุวชิำ 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยำทำงอำหำร 

172. ชดุวชิำ  71207  หลกักำรและกำรประยุกตว์ธิปีระเมนิทำงโภชนำกำร 

173. ชดุวชิำ 71215 กำรจัดกำรและเทคนคิกำรบรกิำรในภัตตำคำร 
174. ชดุวชิำ 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยำของอำหำร 

175. ชดุวชิำ 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยำของอำหำร 

176. ชดุวชิำ 72399 กำรฝึกงำนดำ้นพัฒนำกำรครอบครัวและชมุชน 

177. ชดุวชิำ 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร* 
   (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 
178. ชดุวชิำ 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ* 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 
179. ชดุวชิำ 91458 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มป่ำไม*้ 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

180. ชดุวชิำ 93256 กำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื* 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการการผลติพชื สามารถลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานีไ้ด)้ 
181. ชดุวชิำ 93446 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

182. ชดุวชิำ 93447 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

183. ชดุวชิำ 93455 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติพชื* 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการการผลติพชื สามารถลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิานีไ้ด)้ 

184. ชดุวชิำ 93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว*์ 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการการผลติสตัว ์สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

185. ชดุวชิำ 94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร* 
  (*ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 
186. ชดุวชิำ 96401 ระบบส ำนักงำนอตัโนมัต ิ
187. ชดุวชิำ 96408 กำรจัดกำรระบบฐำนขอ้มลู 

188. ชดุวชิำ 96411 ระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู ้

189. ชดุวชิำ 96413 กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ 

190. ชดุวชิำ 96414 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

191. ชดุวชิำ 97216 เทคโนโลยกีระบวนกำรพมิพ์ 

192. ชดุวชิำ 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและกำรบ ำรุงรักษำในอตุสำหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลกำรผลติ 

193. ชดุวชิำ 97316 เทคโนโลยใีนกำรออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 
   กระบวนกำรผลติในอตุสำหกรรม 

194. ชดุวชิำ 97318 กำรออกแบบทำงกำรพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

195. ชดุวชิำ  97320  นวตักรรม กำรออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

196. ชดุวชิำ 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

197. ชดุวชิำ 97404 กระบวนกำรพมิพพ์ืน้นูนและพืน้รำบ 

198. ชดุวชิำ 97405 กระบวนกำรพมิพพ์ืน้ลกึ กำรพมิพพ์ืน้ฉลลุำยผำ้และกำรพมิพไ์รแ้รงกด 
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199. ชดุวชิำ 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

200. ชดุวชิำ 97425 กำรวจัิยและกำรสมัมนำทำงเทคโนโลยกีำรผลติอตุสำหกรรม 

201. ชดุวชิำ 97427 กำรแปรรูปอำหำรและเกษตรแปรรูป 

202. ชดุวชิำ 97431 เทคโนโลยกีำรแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

203. ชดุวชิำ 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์
204. ชดุวชิำ 99311 ระบบส ำนักงำนอตัโนมัตแิละพำณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

205. ชดุวชิำ 99323 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำหรับวทิยำกำรขอ้มูล 

206. ชดุวชิำ 99412 หลกักำรและกำรบรหิำรเครอืขำ่ย 

207. ชดุวชิำ 99413 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

208. ชดุวชิำ 99420 กำรโปรแกรมเว็บ 

209. ชดุวชิำ 99421 กำรโปรแกรมเชงิวตัถุ 

210. ชดุวชิำ 99422 กำรโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

211. ชดุวชิำ 99424 ปัญญำประดษิฐแ์ละกำรเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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รำยชือ่ชดุวชิำภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 

(เรยีงตำมตวัอกัษร) 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
กฎหมำยเกีย่วกบัทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม Laws Pertaining to Forest Resources  

 and Environment 
91428 

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณแ์ละธรุกจิชมุชน Law for Co-operatives and  
       Community Business 

92220 

กลยทุธก์ำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยแ์ละ 
 องคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู ้

Human Resource Management Strategy and  
 Learning Organization 

32452 

กำรเงนิธรุกจิและกฎหมำยธรุกจิ Business Finance and Business Law 30209 
กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตดัสนิใจ และกำรจัดกำร 
 ควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร 

New Venture Creation, Decision Making and  
 Risk Management in Agribusiness 

94466 

กำรจัดกำรกำรเงนิและกำรภำษีอำกรส ำหรับ 
 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

Financial Management and Taxation for  
 Co-operatives and Community Business 

92223 

กำรจัดกำรกำรตลำดสนิคำ้เกษตร Agricultural Marketing Management 94431 
กำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร Argo-Tourism Management 91465 
กำรจัดกำรกำรปฏบิตักิำรและกำรแปรรปู 
 สนิคำ้เกษตร 

Agribusiness Operations and Processing 
 Management 

94330 

กำรจัดกำรกำรผลติธญัพชืและพชือำหำรสตัว ์ Cereal and Forage Crop Production         
Management 

93456 

กำรจัดกำรกำรผลติธญัพชืและพชือำหำรสตัว ์
 เชงิธรุกจิ 

Cereal and Forage Crop Production        
Management for Business 

93456 

กำรจัดกำรกำรผลติผกัเชงิธรุกจิ Vegetable Production Management for Business 93468 
กำรจัดกำรกำรผลติพชืไรอ่ตุสำหกรรม Industrial Crop Production Management 93457 
กำรจัดกำรกำรผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธรุกจิ Flowering and Ornamental Plant Production 

 Management for Business 
93458 

กำรจัดกำรกำรผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ Fruit Production Management for Business 93467 
กำรจัดกำรกำรผลติและด ำเนนิงำน 
 และหลกักำรตลำด 

Production and Operation Management 
 and Principle of Marketing 

30210 

กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง Ruminant Production Management 93463 
กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก Swine and Poultry Production Management 93462 
กำรจัดกำรควำมรู ้ภมูปัิญญำ และนวตักรรมเกษตร Knowledge and Wisdom Management  

       and Agricultural Innovation 
91352 

กำรจัดกำรดนิ น ้ำ และปุ๋ ย Soil, Water and Fertilizer Management 90406 
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ Forest Resources Management 91363 
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ Forest Resources Management for Economic 91366 
กำรจัดกำรธรุกจิขนำดยอ่มและกำรคำ้ปลกี Small Business Management and Retailing 32408 
กำรจัดกำรนวตักรรมและกำรจัดกำรเพือ่ควำมยั่งยนื Innovation Management and Sustainable 

 Management 
32493 

กำรจัดกำรผลผลติและกำรตลำดสนิคำ้ปศสุตัว ์ Animal Products and Marketing Management 93461 
กำรจัดกำรผลติผลและกำรแปรรปูผลติผลเกษตร Agricultural Products and Processing Management 94330 
กำรจัดกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ Aquaculture Management  93465 
กำรจัดกำรฟำรม์ Farm Management 90201 
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กำรจัดกำรลุม่น ้ำ Watershed Management 91364 
กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณแ์ละ 
 ธรุกจิชมุชน 

Co-operatives and Community Business  
 Operational and Management 

92320 

กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
 ในธรุกจิกำรเกษตร 

Management of Logistics and Supply  
       Chains in Agribusiness 

94464 

กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์ Strategic for Co-operative and Community  
 Business Management 

92311 

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม Environmental Management 91365 
กำรจัดกำรสขุภำพพชื Plant Health Management 93257 
กำรจัดภมูทิศันเ์ชงิธรุกจิ Landscape Business 93470 
กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและ 
 พฒันำกำรเกษตร 

Capital Administration for Agricultural  
       Extension and Development 

91419 

กำรบญัชกีำรเงนิและกำรบญัชเีพือ่กำรจัดกำร Finance Accounting and Managerial Accounting 30208 
กำรบญัชแีละกำรเงนิในธรุกจิกำรเกษตร Accounting and Finance in Agribusiness 94463 
กำรปรับปรงุพนัธุพ์ชืและกำรขยำยพนัธุพ์ชื Crop Improvement and Plant Propagation 93337 
กำรปรับปรงุพนัธุแ์ละกำรสบืพนัธุส์ตัว ์ Animal Breeding and Reproduction 93345 
กำรป่ำไมช้มุชน Community Forestry 91427 
กำรผลติพชื Crops Production 90307 
กำรผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและ 
 โรงงำนผลติพชื 

Crop Production in Smart Greenhouse and  
 Plant Factory 

93472 

กำรผลติสตัว ์ Animal Production 90305 

กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ Animal Production for Recreation and Economics 91466 
กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติพชื Practical Training in Crop Production  Management 93455 
กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ Practical Training in Animal Production Management  93460 
กำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื Skill Training in Crop Production 93256 
กำรพฒันำชมุชนเกษตร Agricultural Community Development 91307 
กำรพฒันำธรุกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร Agribusiness and Entrepreneurial Development 94465 
กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 
 
กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติ 
 ทำงกำรเกษตร 
กำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 
 เพือ่กำรพฒันำทีย่ั่งยนื 
เกษตรกรรมยัง่ยนื 
ควำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรสหกรณแ์ละธรุกจิชมุชน 
 
ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัธรุกจิกำรเกษตรและ 
 กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
ทกัษะชวีติ 
เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
ไทยกบัสงัคมโลก 
ไทยศกึษำ 
ธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและ 
 พฒันำกำรเกษตร 

Research in Agricultural Extension and 
 Development 
Research in Animal Production Management 
Extension of Agricultural Production and 

Product Management 
Agricultural Extension and Development 
      for Sustainable Development 
Sustainable Agriculture 
Fundamentals of Co-operatives and  
 Community Business 
Fundamentals of Agribusiness and  
 Entrepreneurship 
Life Skills 
Technology in Animal Production Management 
Thailand and the World Community 
Thai Studies 
International Agribusiness 
Agricultural Innovation for Agricultural Extension and 

Development 

91420 
 

93469 
91368 

 
91353 

 
93471 
92116 

 
94329 

 
10103 
93466 
10152 
10151 
94462 
91369 
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กำรจัดกำรลุม่น ้ำ Watershed Management 91364 
กำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนสหกรณแ์ละ 
 ธรุกจิชมุชน 

Co-operatives and Community Business  
 Operational and Management 

92320 

กำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทำน 
 ในธรุกจิกำรเกษตร 

Management of Logistics and Supply  
       Chains in Agribusiness 

94464 

กำรจัดกำรสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์ Strategic for Co-operative and Community  
 Business Management 

92311 

กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม Environmental Management 91365 
กำรจัดกำรสขุภำพพชื Plant Health Management 93257 
กำรจัดภมูทิศันเ์ชงิธรุกจิ Landscape Business 93470 
กำรบรหิำรจัดกำรทนุเพือ่กำรสง่เสรมิและ 
 พฒันำกำรเกษตร 

Capital Administration for Agricultural  
       Extension and Development 

91419 

กำรบญัชกีำรเงนิและกำรบญัชเีพือ่กำรจัดกำร Finance Accounting and Managerial Accounting 30208 
กำรบญัชแีละกำรเงนิในธรุกจิกำรเกษตร Accounting and Finance in Agribusiness 94463 
กำรปรับปรงุพนัธุพ์ชืและกำรขยำยพนัธุพ์ชื Crop Improvement and Plant Propagation 93337 
กำรปรับปรงุพนัธุแ์ละกำรสบืพนัธุส์ตัว ์ Animal Breeding and Reproduction 93345 
กำรป่ำไมช้มุชน Community Forestry 91427 
กำรผลติพชื Crops Production 90307 
กำรผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและ 
 โรงงำนผลติพชื 

Crop Production in Smart Greenhouse and  
 Plant Factory 

93472 

กำรผลติสตัว ์ Animal Production 90305 

กำรผลติสตัวเ์ชงินันทนำกำรและเศรษฐกจิ Animal Production for Recreation and Economics 91466 
กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติพชื Practical Training in Crop Production  Management 93455 
กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ Practical Training in Animal Production Management  93460 
กำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื Skill Training in Crop Production 93256 
กำรพฒันำชมุชนเกษตร Agricultural Community Development 91307 
กำรพฒันำธรุกจิกำรเกษตรและกำรประกอบกำร Agribusiness and Entrepreneurial Development 94465 
กำรวจัิยกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 
 
กำรวจัิยทำงกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
กำรสง่เสรมิกำรจัดกำรกำรผลติและผลผลติ 
 ทำงกำรเกษตร 
กำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 
 เพือ่กำรพฒันำทีย่ั่งยนื 
เกษตรกรรมยัง่ยนื 
ควำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักำรสหกรณแ์ละธรุกจิชมุชน 
 
ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัธรุกจิกำรเกษตรและ 
 กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
ทกัษะชวีติ 
เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์
ไทยกบัสงัคมโลก 
ไทยศกึษำ 
ธรุกจิกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ 
นวตักรรมกำรเกษตรเพือ่กำรสง่เสรมิและ 
 พฒันำกำรเกษตร 

Research in Agricultural Extension and 
 Development 
Research in Animal Production Management 
Extension of Agricultural Production and 

Product Management 
Agricultural Extension and Development 
      for Sustainable Development 
Sustainable Agriculture 
Fundamentals of Co-operatives and  
 Community Business 
Fundamentals of Agribusiness and  
 Entrepreneurship 
Life Skills 
Technology in Animal Production Management 
Thailand and the World Community 
Thai Studies 
International Agribusiness 
Agricultural Innovation for Agricultural Extension and 

Development 

91420 
 

93469 
91368 

 
91353 

 
93471 
92116 

 
94329 

 
10103 
93466 
10152 
10151 
94462 
91369 
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นวตักรรมและกำรจัดกำรผลผลติพชื Innovation and Management of Commodity Crops 93353 
ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติพชื Professional Experience in Crop Production 

 Management 
93442 

ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์ Professional Experience in Animal Production 
 Management 

93448 

ประสบกำรณ์วชิำชพีกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละ 
        สิง่แวดลอ้ม 

Professional Experience in Forest Resources  
       and Environmental Management 

91467 

ประสบกำรณ์วชิำชพีธรุกจิกำรเกษตรและ 
 กำรประกอบกำร 

Professional Experience in Agribusiness and 
 Entrepreneurial Management 

94433 

ประสบกำรณ์วชิำชพีบรหิำรธรุกจิสหกรณ์และ 
 ธรุกจิชมุชน 

Professional Experience in Co-operatives Business 
Administration and Community Business 

92425 

ประสบกำรณ์วชิำชพีสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร Professional Experience in Agricultural  
       Extension and Development 

91421 

ผูน้ ำ กลุม่ องคก์ร และเครอืขำ่ยทำงกำรเกษตร Agricultural Leader, Group, Organization, and Network 91471 
ผูน้ ำ มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยำ 
       ในกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 

Leadership, Human Relation and Psychology 
       in Agricultural Extension and Development 

91201 

พชืสวนประดบัในกำรจัดภมูทิศัน ์ Ornamental Plants in Landscaping 91464 
พืน้ฐำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 และสิง่แวดลอ้ม 

Fundamental of Agriculture, Natural Resources 
 and Environment 

90204 

พืน้ฐำนควำมรูส้ ิง่แวดลอ้ม Fundamentals of Environment 91357 
พืน้ฐำนอำชวีอนำมยัและอนำมยัสิง่แวดลอ้ม Fundamental of Occupational Health and 

 Environmental Health 
54127 

ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร Khmer for Communication 10163 
ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร Chinese for Communication 10162 
ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร Thai for Communication 10161 
ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร English for Communication 10111 
ภมูปัิญญำ กำรจัดกำรและกำรถำ่ยทอดควำมรู ้
 ในกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร 

Wisdom, Knowledge Management and Transfer in 
Agricultural Extension and Development 

91470 

ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร Forest Ecosystem and Management 91202 
ระบบสำรสนเทศและกำรวจัิยเพือ่กำรจัดกำร 
 ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

Information Systems and Research for Forest Resources 
and Environmental Management  

91463 

วนศำสตรเ์กษตร Agroforestry 91326 
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรผลติพชื 
ศตัรพูชืเบือ้งตน้ 
เศรษฐศำสตรเ์กษตร ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
       และสิง่แวดลอ้ม 
สถติธิรุกจิและกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ 
สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบักำรพฒันำเศรษฐกจิ 
       และสงัคม 
สงัคมมนุษย ์
สงัคมและวฒันธรรมอำเซยีน 
สำรสนเทศเพือ่กำรผลติพชืและเกษตรอจัฉรยิะ 
สำรสนเทศและกำรวจัิยทำงธรุกจิกำรเกษตร 
สำรสนเทศและวธิกีำรวจัิยทำงสหกรณ์และ 
 ธรุกจิชมุชน 

Science, Technology and Environment for Life 
Science for Crop Production 
Introduction to Crop Pests 
Agricultural, Natural Resources and 
      Environmental Economics 
Business Statistics and Quantitative Analysis 
Co-operatives and Community Business 
      for Social and Economic Development 
Human Society 
Society and Culture in the ASEAN Community 
Information for Crop Production and Smart Farm 
Information and Research in Agribusiness 
Information System and Research Methodology  
      for Co-operatives and Community Business 

10141 
93335 
93257 
60370 

 
32206 
92117 

 
10131 
10164 
93454 
94432 
92411 
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สำรสนเทศและสือ่เพือ่กำรสง่เสรมิและ 
 พฒันำกำรเกษตร 

Information and Media for Agricultural  
      Extension and Development 

91110 

สขุศำสตรแ์ละกำรป้องกนัโรคสตัว ์ Animal Hygiene and Disease Prevention 93355 
หลกักำรจัดกำรกำรผลติพชื Principles of Crop Production Management 93352 
หลกักำรบรหิำรกำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเกษตร Principles of Administration in Agricultural  

      Extension and Development 
91351 

หลกักำรสง่เสรมิกำรป่ำไมเ้พือ่สิง่แวดลอ้ม Fundamentals of Forestry Extension for Environment 91324 
หลกักำรสง่เสรมิและกำรพฒันำกำรเกษตร Fundamentals of Agricultural Extension  

       and Development 
91109 

หลกัเศรษฐศำสตรเ์บือ้งตน้ Principles of Economics 60120 
องคก์ำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำร 
 ทรัพยำกรมนษุย ์

Organization and Management and Human  
       Resource management 

30211 

อำรยธรรมมนุษย ์ Human Civilization 10121 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์ Feeds and Feeding 93354 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

 
บรรณาธิการ
 ผู้แทนทุกแขนงวิชา/วิชาเอก

 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 นางสาวเบญจมาศ  นนทรักษ์ 

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2565



มสธ. แหล่งการศึกษา ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด




