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แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา (126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10141
10151

   กลุ่มวชิาภาษา
10111
10161
10162

10163
   กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

10131
10152

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์
10103
10121
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

90201
90204

91202
91357
91363

หมายเหตุ

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม

 : 905 การจดัการการเกษตร

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

ทักษะชวีติ
อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

   บังคับ 10 ชุดวชิา

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   และเเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 2 ชุดวชิา

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
การจดัการทรัพยากรป่าไม้

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา

การจดัการฟาร์ม
พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป



91364
91365

91366
91427
91428
91463
91467

91109
91307
91353
91465
92116
92117
92311
92320

54127
60370
90305
90307
90406
91324
91326
 93337
93354
93461
93462
93463
 93467
93471

94329
94431
94463
94464
94466

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

การจดัการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจดัการการผลิตสุกรและสัตวป์ีก
การจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอื้อง
การจดัการการผลิตไมผ้ลเชงิธรุกจิ
เกษตรกรรมยั่งยนื

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุ่มวชิาเดยีวกัน
   กลุ่มวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาชมุชนเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *
การป่าไมช้มุชน
กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **
ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

การจดัการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร

   กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร
การเร่ิมต้นธรุกจิ การตัดสินใจ และการจดัการความเส่ียงในธรุกจิการเกษตร *

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน
สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์
การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการดิน น้ า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
วนศาสตร์เกษตร
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
อาหารและการให้อาหารสัตว์

เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การจดัการลุ่มน้ า
การจดัการส่ิงแวดล้อม

   กลุ่มวชิาธรุกิจการเกษตรและการประกอบการ
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แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา (18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา (84 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121
10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

91202
91364
91365

91366
91427
91428
91463
91467

91109
91307
91353
91465
92116
92117
92311
92320

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม

 : 905 การจดัการการเกษตร

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **
   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุ่มวชิาเดยีวกัน
   กลุ่มวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
การจดัการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

ไทยศึกษา

    บังคับ 8 ชุดวชิา
ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : ส าเร็จการศึกษา ปกศ. วชิาการป่าไม ้หรืออนุปริญญาทางวนศาสตร์ หรือเทียบเท่า

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาชมุชนเกษตร

การจดัการลุ่มน้ า
การจดัการส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *
การป่าไมช้มุชน
กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์
การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

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

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)



54127
60370
90305
90307
90406
91324
91326
91357
91363
93337
93354
93461
93462
93463
 93467
93471

94329
94431
94463
94464
94466

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร
การเร่ิมต้นธรุกจิ การตัดสินใจ และการจดัการความเส่ียงในธรุกจิการเกษตร *

การจดัการทรัพยากรป่าไม้
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
วนศาสตร์เกษตร
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจดัการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจดัการการผลิตสุกรและสัตวป์ีก
การจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอื้อง
การจดัการการผลิตไมผ้ลเชงิธรุกจิ
เกษตรกรรมยั่งยนื

   กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
การจดัการดิน น้ า และปุ๋ย

   กลุ่มวชิาธรุกิจการเกษตรและการประกอบการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190020 Flag :  13

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา (18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา (84 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

91202
91363
91364
91365

91366
91427
91428
91463
91467

91109
91307
91353
92116
92117
92311
92320

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
 : 905 การจดัการการเกษตร

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุ่มวชิาเดยีวกัน
   กลุ่มวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์
การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน
*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

การจดัการส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *
การป่าไมช้มุชน
กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม
ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม
ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

การพัฒนาชมุชนเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

ไทยศึกษา

ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *

การจดัการลุ่มน้ า

    บังคับ 9 ชุดวชิา

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวชิาอื่นๆ 

   ที่เกี่ยวขอ้ง



54127
60370
90305
90307
90406
91324
91326
91357
93337
93354
93461
93462
93463
 93467
93471

94329
94431
94463
94464
94466

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร
การเร่ิมต้นธรุกจิ การตัดสินใจ และการจดัการความเส่ียงในธรุกจิการเกษตร *

   กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
การจดัการดิน น้ า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
วนศาสตร์เกษตร
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจดัการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

การจดัการการผลิตสุกรและสัตวป์ีก
การจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอื้อง
การจดัการการผลิตไมผ้ลเชงิธรุกจิ
เกษตรกรรมยั่งยนื

   กลุ่มวชิาธรุกิจการเกษตรและการประกอบการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190021 Flag :  14

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา (18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา (90 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

90201

91202

91357

91363

91364

91365

91366

91427

91428

91463

91467

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
 : 905 การจดัการการเกษตร

ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวชิาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นๆ ที่มิใชท่างการเกษตร

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

การจดัการฟาร์ม

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การจดัการลุ่มน้ า

การจดัการส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190022 Flag :  15

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา (72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

91202

91366

91427

91428

91463

91467

91109
91307
91353
91465
92116
92117
92311
92320

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม

 : 905 การจดัการการเกษตร

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาชมุชนเกษตร

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุ่มวชิาเดยีวกัน

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

   กลุ่มวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน
สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

ไทยศึกษา

ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *

    บังคับ 6 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



54127
60370
90305
90307
90406
91324
91326
91357
93337
93354
93461
93462
93463
 93467
93471

94329
94431
94463
94464
94466

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   กลุ่มวชิาธรุกิจการเกษตรและการประกอบการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร
การเร่ิมต้นธรุกจิ การตัดสินใจ และการจดัการความเส่ียงในธรุกจิการเกษตร *

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

เกษตรกรรมยั่งยนื

   กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
การจดัการดิน น้ า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
วนศาสตร์เกษตร
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจดัการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจดัการการผลิตสุกรและสัตวป์ีก
การจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอื้อง
การจดัการการผลิตไมผ้ลเชงิธรุกจิ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190023 Flag :  16

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา (72 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

90201

91363

91364

91365

91366

91427

91428

91463

91467

91109
91307
91353
91465
92116
92117
92311
92320

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
 : 905 การจดัการการเกษตร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกจากกลุ่มวชิาเดยีวกัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน
สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์
การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน
*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   กลุ่มวชิาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์
หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาชมุชนเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
การจดัการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร

การจดัการส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การจดัการลุ่มน้ า

    บังคับ 9 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางด้านการเกษตรกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

การจดัการฟาร์ม

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



54127
60370
90305
90307
90406
91324
91326
91357
93337
93354
93461
93462
93463
 93467
93471

94329
94431
94463
94464
94466

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม
พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
การผลิตสัตว์
การผลิตพืช
การจดัการดิน น้ า และปุ๋ย
หลักการส่งเสริมการป่าไมเ้พื่อส่ิงแวดล้อม
วนศาสตร์เกษตร
พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
อาหารและการให้อาหารสัตว์
การจดัการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
การจดัการการผลิตสุกรและสัตวป์ีก
การจดัการการผลิตสัตวเ์ค้ียวเอื้อง
การจดัการการผลิตไมผ้ลเชงิธรุกจิ
เกษตรกรรมยั่งยนื

   กลุ่มวชิาธรุกิจการเกษตรและการประกอบการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร
การบัญชแีละการเงินในธรุกจิการเกษตร
การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานในธรุกจิการเกษตร
การเร่ิมต้นธรุกจิ การตัดสินใจ และการจดัการความเส่ียงในธรุกจิการเกษตร *

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190024 Flag :  17

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา (84 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

90201

90204

91202

91357

91363

91364

91365

91366

91427

91428

91463

91467

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 90534 การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม

 : 905 การจดัการการเกษตร

*   เปน็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏบิติั

ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

ประสบการณ์วชิาชพีการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม **

ไทยศึกษา

การจดัการฟาร์ม

การจดัการทรัพยากรป่าไม้

การจดัการลุ่มน้ า

การจดัการส่ิงแวดล้อม

การจดัการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ *

การป่าไมช้มุชน

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม

พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ระบบนิเวศป่าไมแ้ละการจดัการ *

พื้นฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม

 : กษ.บ. (การจดัการการเกษตร)

   B.Ag. (Agricultural Management)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management

 : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจดัการการเกษตร)

   Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการการเกษตร
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