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11) สาขาวิิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์์ รหัส 90

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90 ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการเกษตรและอาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ต้องการเพิ่ม

วทิยฐานะในการปฏบิตังิานทางด้านส่งเสรมิการเกษตร การจดัการทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม การจดัการการผลติพชื 

การจัดการการผลิตสัตว์ ธุรกิจการเกษตร และสหกรณ์ โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง  

พั.ศ. 2565 มุ่งท่ีจะให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้า

ได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรของประเทศและนานาชาติ

2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิิต แขนงวิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 เน้นให้ 

การศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

จัดการการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการประยุกต์ให้เหมาะสม

กับศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการป่าไม้ รวมท้ังให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด อันจะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือการป่าไม้ ให้เจริญก้าวหน้า มีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมและคงไว้ซ่ึึ่งส่ิงแวดล้อมท่ีดีของประเทศ ประกอบด้วยวิชาเอก ดังน้ี

 2.1  วิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช รหัส 90514

 2.2  วิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ รหัส 90524

 2.3  วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวดล้อม รหัส 90534   

 2.4  วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ รหัส 90554

3.  หลกัสตูรบริหารธุรุกิจับัณฑิติ แขนงวิชาสหกรณ์และธุรุกิจัชมุชน รหสั 90914  หลักสตูรปรบัปรงุ พั.ศ. 2565 

มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

และธุรกิจชุมชน โดยระบบการศึกษาทางไกล

4.  หลักสตูรประกาศนยีบัตรส่งเสรมิและพััฒนาการเกษตร  รหสั  90001  เน้นความรูด้้านส่งเสรมิและพฒันาการ

เกษตรเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วางแผน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และสามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรซีึ่ึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

5.  หลกัสตูรประกาศนยีบัตรการจััดการการผลติธัุญพืัชและพืัชอาหารสตัว์  รหสั 90002  ธญัพชืเป็นอาหารส�าคญั 

ของมนุษย์ทั่วโลก หญ้าและพืชตระกูลถั่วมนุษย์ได้น�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์ ซ่ึึ่งสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ 

นอกจากนีม้กีารแปรรปูเป็นแอลกอฮอล์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลงังานอกีด้วย ความรูเ้รือ่งการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว์จงึต้อง

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการจััดการการผลติพัชืไร่อตุสาหกรรม  รหสั 90003 การผลติพชืไร่อตุสาหกรรมเน้น 

การผลติเชงิการค้า ต้องมกีารจดัการกระบวนการผลติทีเ่หมาะสม ตัง้แต่การเลอืกพืน้ทีป่ลกู การวางแผนการปลกู การดแูล 

รกัษาการปฏบิติัระหว่างการปลกู การเกบ็เกีย่ว และการปฏบัิตหิลงัการเกบ็เกีย่ว การแปรรปูเบ้ืองต้น ตลอดจนถึงการจดัการ 

การตลาดของการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตพืชไร่

อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004 การผลิตไม้ดอก 

ไม้ประดบัเชิงธุรกิจ  ต้องศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อธุรกิจ สถานการณก์ารตลาด สถานการณก์ารผลติในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

รวมถึงความรู้พ้ืนฐานในการท�าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ และส่ิงส�าคัญคือ รู้จักกระบวนการจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005 การผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพต้องเข้าใจการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อตัดสินใจผลิตไม้ผล โดยวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาด  ศักยภาพทาง 

การผลติ ศกัยภาพทางเทคโนโลย ีศกัยภาพทางบคุคล ศกัยภาพทางการเงนิและปัจจยัเสรมิ และสามารถน�าความรูค้วามสามารถ 

ไปใช้ในการจัดการการผลิตไม้ผลให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจควร 

ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัองค์ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการการผลติผกัท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ทันกบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตผัก สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม และสามารถน�าความรู้ทางด้านการจัดการการผลิตผักไปวางแผนและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า

10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007  หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2565 

  มุ่งให้การศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ หลักการ และ 

วิธีการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน โดยระบบการศึกษาทางไกล

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีวัตถุุประสงค์์ ดังน้ี

1. เพ่ือผลิตบัณฑิิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์และธุรกิจชุมชน ธุรกิจ

การเกษตรและการประกอบการ การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมท้ังการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการศึกษาทางไกล

2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ 

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้ที�ส�าเรจ็ัการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ท�าการเกษตร 

ประกอบธุรกิจการเกษตร รวมทั้งท�างานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งท�างานใน

หน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ท�างานในบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ หรือจัดการทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ธนาคาร มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบณั์ฑิต

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) กษ.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension B.Ag. (Agricultural Extension and
and Development) Development)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส 90

วิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร

รหัส 90164

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

  ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการ 

 สูมั่ครเพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

 เทียบเท่า หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่า หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 356-366

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 433-434 

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 444-445
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

	 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

	 กลุ�มวิิชุาภาษา 

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต  10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			12			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   พัฒนาการเกษตร

 91110 สารสนเทศและส่ือ 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  และผลผลิตทางการเกษตร   พัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม   พัฒนาการเกษตร  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   และพัฒนาการเกษตร  91419 การบริหารจัดการทุน  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

     เพ่ือการส่งเสริมและ   ทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			2			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91465 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ   การเกษตรและการเป็น

 91464  พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ   ผู้ประกอบการ

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้อง

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

   10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -	 บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ 91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351  หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ 91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร 91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือ 91464 พืชสวนประดับในการจัด  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์  และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

      ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่วิยกิต)

	 -	 บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

   10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน   การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต  พัฒนาการเกษตร  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ   เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์  การเป็นผู้ประกอบการ

    91465  การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ืออนุปร็ิญญ�	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือปร็ะเภทีวิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้องกับ	

	 เกษตร็กร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชีุดวิิชีา (60 หนว่ิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริม 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   และพัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

       ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ืออนุปร็ิญญ�	หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน   การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต   พัฒนาการเกษตร 91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร 91420  การวิจัยการส่งเสริมและ  เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร 

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์   การเป็นผู้ประกอบการ

    91465 การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือสำ�ข้�วิช�อื�นทีี�เกี�ยวข้้องกับก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก.  หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*    1  ชุีดวิิชีา  (6 หน่วิยกิต)

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91419 การบริหารจัดการทุน  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

   พัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ   การถ่ายทอดความรู้ใน

 91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

   และพัฒนาการเกษตร   พัฒนาการเกษตร   ทางการเกษตร

 91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม

   เพ่ือการส่งเสริมและ   และพัฒนาการเกษตร(1)

   พัฒนาการเกษตร

 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการ 91464 พืชสวนประดับในการจัด 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   ภูมิทัศน์   และเศรษฐกิจ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 91465 การจัดการการท่องเท่ียว  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน   เชิงเกษตร   การเกษตรและการเป็น

       ผู้ประกอบการ

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกส่งเสริมและพั

ฒ
นาการเกษตร (90164)

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91369 นวัตกรรมการเกษตร  91421 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและ

   พัฒนาการเกษตร  เพ่ือการส่งเสริมและ   พัฒนาการเกษตร(1)

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร   พัฒนาการเกษตร  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ

 91351 หลักการบริหารการส่งเสริม  91419 การบริหารจัดการทุน  การถ่ายทอดความรู้ใน

   และพัฒนาการเกษตร   เพ่ือการส่งเสริมและ  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิต   พัฒนาการเกษตร  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   และผลผลิตทางการเกษตร  91420 การวิจัยการส่งเสริมและ   เครือข่ายทางการเกษตร

     พัฒนาการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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 -		และเลือก			1			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 90201 การจัดการฟาร์ม  91353 การส่งเสริมและ  91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย   พัฒนาการเกษตร   และเศรษฐกิจ

 91110 สารสนเทศและส่ือ  เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ

   เพ่ือการส่งเสริมและ  91464 พืชสวนประดับในการจัด  ธุรกิจการเกษตรและ

   พัฒนาการเกษตร  ภูมิทัศน์   การเป็นผู้ประกอบการ

    91465 การจัดการการท่องเท่ียว

     เชิงเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบณั์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural  
Management)

B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการการผลิตพัืช 

รหัส 90514

สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่  

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง  

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 368-375

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 435

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 445-446
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514  

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข้�วิช�

โค์รงสร้างหลักสูตร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลัือกเสูร่ 1 ชีุดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา 

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

	 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

      10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์  10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต  10121 อารยธรรมมนุษย์  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

	 วิิชุาเฉพาะด้าน			13			ชุุดวิิชุา

	 -	 บัังคัับั			10			ชุุดวิิชุา

 90307 การผลิตพืช  93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพ

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  การจัดการการผลิตพืช(2)

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ  และการขยายพันธ์ุพืช  93454  สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

   การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  และเกษตรอัจฉริยะ

 93257 การจัดการสุขภาพพืช   ผลผลิตพืช 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

       การผลิตพืช(1)

 -		และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ 

 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต  93468 การจัดการการผลิตผัก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   พืชไร่อุตสาหกรรม  เชิงธุรกิจ

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก  93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ   ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

    93467 การจัดการการผลิตไม้ผล  93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

     เชิงธุรกิจ  และโรงงานผลิตพืช

 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี 

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94462 ธุรกิจการเกษตร  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตรและ   ระหว่างประเทศ   และการประกอบการ

   การเป็นผู้ประกอบการ  94464  การจัดการโลจิสติกส์และ

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

 
หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ 

 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



370 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์แ
ละ

สห
กร

ณ
์ (

90
)

วิช
าเ

อก
กา

รจ
ัดก

าร
กา

รผ
ลิต

พ
ืช 

(9
05

14
)

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  ผลผลิตพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การขยายพันธ์ุพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     การผลิตพืช(2)   การผลิตพืช(1) 

	 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ 

 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ 

 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม 

 91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต  93468 การจัดการการผลิตผัก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   พืชไร่อุตสาหกรรม   เชิงธุรกิจ

 93456  การจัดการการผลิตธัญพืช  93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก  93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ  ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

    93467 การจัดการการผลิตไม้ผล  93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

     เชิงธุรกิจ   และโรงงานผลิตพืช

 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94462 ธุรกิจการเกษตร  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตรและ  ระหว่างประเทศ   และการประกอบการ

   การเป็นผู้ประกอบการ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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3.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มิใชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนปุร็ญิญ�หรื็อเทียีบเท่ี�ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็ 

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม  93257 การจัดการสุขภาพพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 90307 การผลิตพืช 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช   การผลิตพืช(2)

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ   การขยายพันธ์ุพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     ผลผลิตพืช   การผลิตพืช(1) 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

 93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  93353 นวัตกรรมและการจัดการ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ   ผลผลิตพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การขยายพันธ์ุพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     การผลิตพืช(2)   การผลิตพืช(1) 

 -		และเลือก		4		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ 

     91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม 

 91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต  93468 การจัดการการผลิตผัก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   พืชไร่อุตสาหกรรม  เชิงธุรกิจ

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก  93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ   ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

    93467 การจัดการการผลิตไม้ผล  93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

     เชิงธุรกิจ   และโรงงานผลิตพืช

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94462 ธุรกิจการเกษตร  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตรและ   ระหว่างประเทศ   และการประกอบการ

   การเป็นผู้ประกอบการ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			11			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  93257 การจัดการสุขภาพพืช  93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 90307 การผลิตพืช  93335 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช   การผลิตพืช(2)

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93454 สารสนเทศเพ่ือการผลิตพืช

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ   การขยายพันธ์ุพืช  และเกษตรอัจฉริยะ

   การผลิตพืช(1)  93353 นวัตกรรมและการจัดการ 93455 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ

     ผลผลิตพืช   การผลิตพืช(1)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตพ

ืช (90514)

 -		และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ 

     91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม 

 91427 การป่าไม้ชุมชน  93457 การจัดการการผลิต  93468 การจัดการการผลิตผัก

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   พืชไร่อุตสาหกรรม  เชิงธุรกิจ

 93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก  93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ

   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ   ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

    93467 การจัดการการผลิตไม้ผล  93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ

     เชิงธุรกิจ   และโรงงานผลิตพืช

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94462 ธุรกิจการเกษตร  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตรและ   ระหว่างประเทศ   และการประกอบการ

   การเป็นผู้ประกอบการ 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Managment) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์

รหัส 90524

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ทุกสาขาวิชา หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือ 

 เทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

 รับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 377-383 

สูมั่ครภาคต้น    ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 436

สูมั่ครภาคปลัาย   ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 446-447
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524    

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข้�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง - 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ย

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201  การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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 -		วิิชุาเฉพาะด้าน		13		ชุุดวิิชุา

	 -		บัังคัับั		10		ชุุดวิิชุา 

 90305 การผลิตสัตว์ 93448 ประสบการณ์วิชาชีพ  93462 การจัดการการผลิตสุกร

 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ  การจัดการการผลิตสัตว์(2)   และสัตว์ปีก

   การสืบพันธ์ุสัตว์  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   การผลิตสัตว์(1) 93469  การวิจัยทางการจัดการ

 93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ   การผลิตสัตว์

     การตลาดสินค้าปศุสัตว์

	 -	 และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

	 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91470 ภูมิปัญญา การจัดการและ  91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และ

   พัฒนาการเกษตร   การถ่ายทอดความรู้ในการ   เครือข่ายทางการเกษตร

 91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริม  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   และพัฒนาการเกษตร

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ  93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า

   และเศรษฐกิจ   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

       การผลิตสัตว์

 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94330 การจัดการการปฏิบัติการ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

   ธุรกิจการเกษตรและ  และการแปรรูปสินค้าเกษตร   และการประกอบการ

   การเป็นผู้ประกอบการ  94464  การจัดการโลจิสติกส์และ

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

  และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

   การสืบพันธ์ุสัตว์   การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93461 การจัดการผลผลิตและ   การผลิตสัตว์

 93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93469 การวิจัยทางการจัดการ

 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93462 การจัดการการผลิตสุกร   การผลิตสัตว์

   การผลิตสัตว์(2)   และสัตว์ปีก 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

  และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หรื็อเทีียบเท่ี�ทีี�มิใชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 90305 การผลิตสัตว์  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ   การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

   การสืบพันธ์ุสัตว์ 93461 การจัดการผลผลิตและ   การผลิตสัตว์ 

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93469 การวิจัยทางการจัดการ 

 93355 สุขศาสตร์และการป้องกัน  93462 การจัดการการผลิตสุกร   การผลิตสัตว์

   โรคสัตว์  และสัตว์ปีก

 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ   

   การผลิตสัตว์(2) 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

  และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเท่ี�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

   การสืบพันธ์ุสัตว์   การผลิตสัตว์(1)  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93461 การจัดการผลผลิตและ   การผลิตสัตว์

 93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์  การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93469 การวิจัยทางการจัดการ

 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  93462 การจัดการการผลิตสุกร   การผลิตสัตว์

   การผลิตสัตว์(2)  และสัตว์ปีก

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

  และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรืผอองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
 10151 ไทยศึกษา
ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)
 90305 การผลิตสัตว์  93460 การฝึึกปฏิบัติการจัดการ  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
 93345 การปรับปรุงพันธ์ุและ   การผลิตสัตว์(1)  93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า
   การสืบพันธ์ุสัตว์   93461 การจัดการผลผลิตและ  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ
 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์   การตลาดสินค้าปศุสัตว์   การผลิตสัตว์
 93355 สุขศาสตร์และการป้องกัน 93462 การจัดการการผลิตสุกร  93469 การวิจัยทางการจัดการ
    โรคสัตว์  และสัตว์ปีก   การผลิตสัตว์
 93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
   การผลิตสัตว์(2)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

  และ ชุดวิชา 93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง มาก่อน
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้

และสิ�งแวดล้อม

รหัส 90534

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา  หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรืออนุปริญญา 

 ทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า  หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทาง 

 เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี่�มิ่ใช่ี

 ทางด้านวนศาสตร์  หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 386-397

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 437-438

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 447-449
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้

และสิ�งแวดล้อม

รหัส 90534

(ต่อ)

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 ท่ี่�มิ่ใช่ีประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน 

 สาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ีทางการเกษตร หรือ

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวนศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่าทางด้าน

 การเกษตรกรรม หรือ

9. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ีทางด้านการป่าไม้และ

 การเกษตร

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 386-397

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 437-438

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 447-449
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข้�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง - 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

 -		วิิชุาเฉพาะด้าน		13		ชุุดวิิชุา

	 -	 บัังคัับั		10		ชุุดวิิชุา 

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  เชิงเศรษฐกิจ(1)   เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91427 การป่าไม้ชุมชน   และส่ิงแวดล้อม

 91364 การจัดการลุ่มน�้า 91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม   ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

	 -	 และเลือก			3			ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

	 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91465 การจัดการการท่องเท่ียว  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   พัฒนาการเกษตร  เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

       สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ  90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93461 การจัดการผลผลิตและ

   อนามัยส่ิงแวดล้อม 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้   การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกร

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91326 วนศาสตร์เกษตร  และสัตว์ปีก

   และส่ิงแวดล้อม  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 90305 การผลิตสัตว์   และการขยายพันธ์ุพืช  93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

 90307 การผลิตพืช  93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร  และการจัดการความเส่ียงใน 

       ธุรกิจการเกษตร(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ

            (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ก�ร็ป่�ไม้	หร็ืออนุปร็ิญญ�ที�งวนศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			8			ชุุดวิิชุา

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และ  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

   การจัดการ(1)  เชิงเศรษฐกิจ(1)   เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91364 การจัดการลุ่มน�้า 91427 การป่าไม้ชุมชน   และส่ิงแวดล้อม

 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

	 -	 และเลือก		2		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน

	 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91465 การจัดการการท่องเท่ียว  92311 การจัดการสหกรณ์และ

   พัฒนาการเกษตร  เชิงเกษตร   ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน  92117  สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ

     การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ  91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้  93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

   อนามัยส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93461 การจัดการผลผลิตและ

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  91326 วนศาสตร์เกษตร   การตลาดสินค้าปศุสัตว์

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกร

   และส่ิงแวดล้อม  91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้   และสัตว์ปีก

 90305  การผลิตสัตว์  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 90307 การผลิตพืช  และการขยายพันธ์ุพืช  93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

 90406  การจัดการดิน น�้า และปุ�ย    93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร  และการจัดการความเส่ียงใน 

       ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	 (ปวสำ.)	หร็ือเทีียบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็ืออนุปริ็ญญ� 

	 หร็ือเทีียบเที่�ที�งเกษตร็ศึ�สำตร็์	เกษตร็กร็ร็ม	หร็ือสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�เกี�ยวข้้องทีี�มิใช่ที�งด้้�นวนศึ�สำตร็์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91202   ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  เชิงเศรษฐกิจ(1)   เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91364 การจัดการลุ่มน�้า  91427 การป่าไม้ชุมชน  และส่ิงแวดล้อม

 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

 -		และเลือก			1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี� 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

   พัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ  91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้  93461 การจัดการผลผลิตและ

   อนามัยส่ิงแวดล้อม   เพ่ือส่ิงแวดล้อม   การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  91326 วนศาสตร์เกษตร  93462 การจัดการการผลิตสุกร

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม   และสัตว์ปีก

   และส่ิงแวดล้อม  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 90305 การผลิตสัตว์   และการขยายพันธ์ุพืช  93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

 90307 การผลิตพืช  93354  อาหารและการให้อาหารสัตว์  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร   และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

       การเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
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4.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชพีชั�นสำงู	(ปวสำ.)	หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิชป่ร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็ม	หร็อือนุปริ็ญญ�

	 หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม  91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้   เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม   เชิงเศรษฐกิจ(1)   และส่ิงแวดล้อม

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91427 การป่าไม้ชุมชน  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91364 การจัดการลุ่มน�้า  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งวนศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			6			ชุุดวิิชุา

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้   ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

   เชิงเศรษฐกิจ(1)  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 91427 การป่าไม้ชุมชน  เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

     และส่ิงแวดล้อม

 -		และเลือก		4		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91465 การจัดการการท่องเท่ียว  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   พัฒนาการเกษตร  เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

       สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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	 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ  90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย  93461 การจัดการผลผลิตและ

   อนามัยส่ิงแวดล้อม  91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้   การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร   เพ่ือส่ิงแวดล้อม  93462 การจัดการการผลิตสุกรและ

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91326 วนศาสตร์เกษตร   สัตว์ปีก

   และส่ิงแวดล้อม  91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 90305 การผลิตสัตว์  93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและ  93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

 90307 การผลิตพืช   การขยายพันธ์ุพืช  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

    93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร   และการจัดการความเส่ียงใน 

       ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ



395ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีที�งเกษตร็ศึ�สำตร็์หร็ือเทีียบเที่�ที�งด้้�นก�ร็เกษตร็กร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			9			ชุุดวิิชุา

 91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1) 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัย

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  เชิงเศรษฐกิจ(1)  เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91364  การจัดการลุ่มน�้า  91427 การป่าไม้ชุมชน   และส่ิงแวดล้อม

 91365 การจัดการส่ิงแวดล้อม  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

     ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2) 

 -		และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี� 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91465 การจัดการการท่องเท่ียว  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   พัฒนาการเกษตร  เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92311 การจัดการสหกรณ์และ

 91353 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

   เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

       สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและ  91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้  93461 การจัดการผลผลิตและ

   อนามัยส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่ิงแวดล้อม   การตลาดสินค้าปศุสัตว์

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  91326 วนศาสตร์เกษตร  93462 การจัดการการผลิตสุกร

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  และสัตว์ปีก

   และส่ิงแวดล้อม 93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 90305 การผลิตสัตว์   และการขยายพันธ์ุพืช  93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

 90307 การผลิตพืช  93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

 90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



396 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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	 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94431 การจัดการการตลาด  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ  สินค้าเกษตร   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

     การเกษตร   และการจัดการความเส่ียงใน 

       ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีด้้�นอื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งด้้�นก�ร็ป่�ไม้และก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ



397ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ

์ (90)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (90534)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

 90201 การจัดการฟาร์ม  91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้

 90204 พ้ืนฐานการเกษตร 91364 การจัดการลุ่มน�้า   และส่ิงแวดล้อม

   ทรัพยากรธรรมชาติ  91365  การจัดการส่ิงแวดล้อม  91463  ระบบสารสนเทศและการวิจัย

   และส่ิงแวดล้อม  91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  เพ่ือการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)  เชิงเศรษฐกิจ(1)   และส่ิงแวดล้อม

 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  91427 การป่าไม้ชุมชน  91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

       ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม(2)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัต หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ รหัส 90554

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
เกษตรศาสตรบัณฑิิต (การจัดการการเกษตร) กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) B.Ag. (Agricultural Management)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและ

การประกอบการ

รหัส 90554

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 

 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 

 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  

 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่

 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 

 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามท่ี 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 ทุกสาขาวิชา หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีทางการเกษตร บริหารธุรกิจ หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 400-409

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 439-440

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 450-451
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาการจััดการการเกษตร

วิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและ

การประกอบการ

รหัส 90554

(ต่อ)

7. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ

8. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ หรือ

9. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี่�มิ่ใช่ี

 ทางการเกษตร บริหารธุรกิจ

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 400-409

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 439-440

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 450-451
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554  

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�ทีุกสำ�ข้�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี� 

 กลุ�มวิิชุาภาษา 

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103  ทักษะชีวิต                             10121  อารยธรรมมนุษย์        10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

 วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม 90204  พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

	 วิิชุาเฉพาะด้าน			13			ชุุดวิิชุา

	 -		บัังคัับั			10		ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ   ธุรกิจการเกษตรและ  โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ   การประกอบการ(2)  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการ  94462 ธุรกิจการเกษตร  และการประกอบการ

   และการแปรรูปสินค้าเกษตร   ระหว่างประเทศ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94463 การบัญชีและการเงิน   และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัย   ในธุรกิจการเกษตร  การเกษตร(1)

   ทางธุรกิจการเกษตร

 -		และเลือก		3		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�	โดยไม�จำาเป็นต้องเลือกจากกลุ�มวิิชุาเดียวิกัน 

 กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ

 91109 หลักการส่งเสริมและ  91465 การจัดการการท่องเท่ียว  92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   พัฒนาการเกษตร   เชิงเกษตร   กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ  92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

     การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และสิั�งแวิดล้อม

 90307 การผลิตพืช  93456 การจัดการการผลิตธัญพืช  93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 91326 วนศาสตร์เกษตร   และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ  93465 การจัดการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า

 91357 พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม  93457 การจัดการการผลิต  93466 เทคโนโลยีในการจัดการ

 91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้   พืชไร่อุตสาหกรรม   การผลิตสัตว์

 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไม้  93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก 93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

   เชิงเศรษฐกิจ(1)   ไม้ประดับเชิงธุรกิจ  เชิงธุรกิจ

 91427 การป่าไม้ชุมชน  93461 การจัดการผลผลิตและ  93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

 93256 การฝึึกปฏิบัติเสริมทักษะ   การตลาดสินค้าปศุสัตว์  93471 เกษตรกรรมยั่งยืน

   การผลิตพืช(1)  93462 การจัดการการผลิตสุกร

 93353 นวัตกรรมและการจัดการ   และสัตว์ปีก

   ผลผลิตพืช

 กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี

 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  32452 กลยุทธ์การจัดการ 32493 การจัดการนวัตกรรมและ

   และการค้าปลีก  ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การจัดการเพ่ือความยัง่ยืน

     แห่งการเรียนรู้  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

หมายเหตุ 1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน	

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ    และการจัดการความเส่ียงใน 

   การเกษตร     ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง) 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ  94465  การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตร   การประกอบการ

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร   การเกษตรและการประกอบการ(2)   และการจัดการความเส่ียงใน

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94464 การจัดการโลจิสติกส์และ   ธุรกิจการเกษตร(1)

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

4. สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำงู	(ปวสำ.)	หร็อือนุปริ็ญญ�หร็อืเทียีบเท่ี�ทีี�มใิช่ที�งก�ร็เกษตร็	บร็หิ�ร็ธุรุ็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96  หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง	(ปวิสั.)	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

 2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง	(ปวิสั.)	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			10			ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร   การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432  สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ     และการจัดการความเส่ียง 

   การเกษตร    ในธุรกิจการเกษตร(1) 

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งก�ร็เกษตร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา 72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -	วิิชุาเฉพาะด้าน		

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   ธุรกิจการเกษตรและ   ธุรกิจการเกษตรและ   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

   การเป็นผู้ประกอบการ   การประกอบการ(2)  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการ  94462 ธุรกิจการเกษตร  และการประกอบการ

   และการแปรรูปสินค้าเกษตร   ระหว่างประเทศ  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 94463 การบัญชีและการเงิน  และการจัดการความเส่ียงในธุรกิจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัย   ในธุรกิจการเกษตร   การเกษตร(1)

   ทางธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ที�งบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



408 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน		8		ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ การเกษตร   การประกอบการ

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ 94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร   การเกษตรและการประกอบการ(2)   และการจัดการความเส่ียงใน

 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ   ธุรกิจการเกษตร(1)

     โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�อื�น	ๆ	ทีี�มิใช่ที�งก�ร็เกษตร็	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ (90554)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต) 

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 90201 การจัดการฟาร์ม  90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน		10		ชุุดวิิชุา

 94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ  94464 การจัดการโลจิสติกส์และ

   การเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ  การเกษตรและการประกอบการ(2)   โซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

 94330 การจัดการการปฏิบัติการและ  94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและ

   การแปรรูปสินค้าเกษตร  94463  การบัญชีและการเงินในธุรกิจ   การประกอบการ

 94431  การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร   การเกษตร  94466 การเร่ิมต้นธุรกิจ การตัดสินใจ

 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจ    และการจัดการความเส่ียงใน 

   การเกษตร    ธุรกิจการเกษตร(1)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ  (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิบัติ
 (2) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565  

ชื�อปริญญา ชื�อย่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิิต (สหกรณ์และธุรกิจชุมชน) บธ.บ. (สหกรณ์และธุรกิจชุมชน)
Bachelor of Business Administration B.B.A. (Co-operatives and Community
(Co-operatives and Community Business) Business)

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน

รหัส 90914

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามท่ี 
 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แลัะต้องเป็นผูู้้ท่ี่�ม่่ประสูบการณ์์ 
 ในการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็นผูู้้นำาสัูงคม่ 
 อย่างหนึ�งอย่างใดม่าแล้ัวิไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หรือม่่อายุไม่่น้อยกว่ิา  
 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม่
 ม่สูธ.31 ในหน้า 527 แลัะสู่งม่าพร้อม่หลัักฐานประกอบการสูมั่คร 
 เพื�อใช้ีประกอบการพิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ  
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน 
 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ 
 บริหารธุรกิจ หรือ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 412-418

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 440-441

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 451-452
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

รหัส 90

แขนงวิชาสหกรณ์และธุุรกิจัชุมชน

รหัส 90914

(ต่อ)

5. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีสาขาวิชาพาณิชยกรรม การเงิน 
 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีไม่่เก่�ยวิข้้อง
 กับบริหารธุรกิจ หรือ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพาณิชยกรรม
 การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
 กับบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 หรือ

7.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ี่�มิ่ใช่ีสาขาวิชา
 พาณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ 
 สาขาวิชาท่ีไม่่เก่�ยวิข้้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษา 
 ท่ีสภา มหาวิทยาลัยรับรอง

นักศึกษาท่ี่�ศึกษาในโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สูำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2572 

ม่หาวิิที่ยาลััยจะโอนนักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่่โดยอัตโนมั่ติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 412-418

สูมั่ครภาคต้น  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 440-441

สูมั่ครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หนา้ 451-452
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�		หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�		หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 22 ชุีดวิิชีา (132 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			1			ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

 -		และเลือก			4			ชุุดวิิชุา	โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา	ต�อไปนี�

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

    10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

	 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

 -  วิิชุาแกน			6			ชุุดวิิชุา

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ด�าเนินงานและหลักการตลาด  เชิงปริมาณ

 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30211 องค์การและการจัดการ และ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

 -  วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

   และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ  และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ  บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
 92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจชุมชน(1)

   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  
     สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 3 ชุีดวิิชีา (18  หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	 (ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม	 

	 ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)
ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)
รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)
 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

หมายเหตุ  * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



414 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565414 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)
 -  วิิชุาแกน			3			ชุุดวิิชุา
 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30210  การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 
     ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 -  วิิชุาเฉพาะด้าน			7			ชุุดวิิชุา	 

 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

   และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ  และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ  บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
     ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจชุมชน(1)

    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  
     สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



415ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565 415ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิช�ชีพชั�นสำูง	(ปวสำ.)	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ทีี�มิใช่สำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม

	 ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�ไม่เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่วิยกิต)

 10121  อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -  วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 30211 องค์การและการจัดการ และ

   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

      60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			7			ชุุดวิิชุา

 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

   และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ  และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ  บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
     ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจชุมชน(1)

    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  
     สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



416 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565416 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข้�วิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม	ก�ร็เงิน	ก�ร็บัญชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

	 หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร

ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่วิยกิต)

	 -		วิิชุาแกน			2			ชุุดวิิชุา

 30210 การจัดการการผลิตและ 30211  องค์การและการจัดการ และ 

   ด�าเนินงาน และหลักการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 -  วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

   และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ  และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ  บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
 92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจชุมชน(1)

   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  
     สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



417ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565 417ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
แขนงวิชาสห

กรณ์
และธุรกิจชุมชน (90914)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ญิญ�ตร็หีร็อืเทีียบเท่ี�ทีี�ไมใ่ช่สำ�ข้�วชิ�พ�ณิชิยกร็ร็ม	ก�ร็เงิน	ก�ร็บญัชี	เศึร็ษฐศึ�สำตร็	์บร็หิ�ร็ธุรุ็กจิ

	 หร็ือสำ�ข้�วิช�ทีี�ไม่เกี�ยวข้้องกับบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีคร่ึง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่วิยกิต)

 -		วิิชุาแกน			3			ชุุดวิิชุา

 30208 การบัญชีการเงินและ 30210 การจัดการการผลิตและ 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

   การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ด�าเนินงาน และหลักการตลาด      

 

หมายเหตุ * หม่วิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)



418 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565418 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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 -  วิิชุาเฉพาะด้าน			8			ชุุดวิิชุา

 92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 92223 การจัดการการเงินและ 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัย

   และธุรกิจชุมชน   การภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์  ทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

 92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับ  และธุรกิจชุมชน 92425 ประสบการณ์วิชาชีพ

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 92311 การจัดการสหกรณ์และ  บริหารธุรกิจสหกรณ์และ
 92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ  ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์  ธุรกิจชุมชน(1)

   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92320 การจัดการและการด�าเนินงาน  
     สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

ค. หม่วิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่วิยกิต)

สามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซึ่�้าซ้ึ่อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเน้ือหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามท่ีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก�าหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหรือท่ีเว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

นอกเหนือจากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้องม่่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสูอบผู่้านม่าแล้ัวิไม่่เกิน 2 ปี 

นับถึึงวัินท่ี่�ยื�นผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนส�าเร็จการศึกษา ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถยืน่ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่่ต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่่เกิน 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน



419ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒ

นีาการเกษตร (90001)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90001

ชื�อประกาศนียบัตร ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ป. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Certificate in Agricultural Extension Cert. in Agricultural Extension and
and Development Development

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร

รหัส  90001

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามที่ 

 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 420

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 441

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 452
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90001

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ                5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                     5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

 -		บัังคัับั			3			ชุุดวิิชุา

   91109 หลักการส่งเสริมและ       91201 ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และ            91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา  

       พัฒนาการเกษตร           จิตวิทยาในการส่งเสริมและ          และนวัตกรรมเกษตร

                                                                   พัฒนาการเกษตร

	 -	 และเลือก			2			ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

  91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการ    91351 หลักการบริหารการส่งเสริม   91419  การบริหารจัดการทุนเพ่ือการ                

   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร               และพัฒนาการเกษตร                           ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร        91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  91420  การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนา

                                                            เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          การเกษตร

                                                                                                           91465  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

        



421ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตธัญ

พื
ชและ

พื
ชอาห

ารสัตวิ (90002)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืชและพัืชอาหารสัตวิ์  รหัส 90002

ชื�อประกาศนียบัตร                                                                          ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตธัญพืช                 ป. การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
และพืชอาหารสัตว์                                             
Certificate in Cereal and Forage Crop                Cert. in Cereal and Forage Crop
Production Management                                 Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืช

และพัืชอาหารสัตว์

รหัส  90002

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 422

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธุัญพัืชและพัืชอาหารสัตวิ์  รหัส 90002

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชีุดวิิชีา (30 หนว่ิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกวิ่า                       5  ชีุดวิิชีา      (30 หนว่ิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93456  การจัดการการผลิตธัญพืช

            และพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

        



423ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตพื

ชไร่

อุตสาห
กรรม (90003)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม
Certificate in Industrial Crop
Production Management

ป. การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Cert. in  Industrial Crop Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่

อุตสาหกรรม

รหัส  90003

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่่อายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 424

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพัืชไร่อุตสาหกรรม  รหัส 90003

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา               5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93457  การจัดการการผลิตพืชไร่

            อุตสาหกรรม
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิตไม้ดอก

ไม้ประดับัเชิงธุรกิจั (90004)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั  รหัส 90004

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
Certificate in Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

Cert. in  Flowering and Ornamental     
Plant Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอก

ไม้ประดับเชิงธุุรกิจั

รหัส  90004

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 426

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453



426 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั  รหัส 90004

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชีุดวิิชีา (30 หนว่ิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกวิ่า                       5  ชีุดวิิชีา      (30 หนว่ิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

	 -	 วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

  90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93458  การจัดการการผลิตไม้ดอก

            ไม้ประดับเชิงธุรกิจ

           

        



427ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิต

ไม้ผลเชิงธุรกิจั (90005)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั  รหัส 90005

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Certificate in Fruit Production Management

ป. การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
Cert. in Fruit Production Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั

รหัส  90005

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 428

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 442

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 453



428 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั  รหัส 90005

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ        5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                  5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา   (30 หน่วิยกิต)

 - วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

   90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

 - วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93467 การจัดการการผลิตไม้ผล

            เชิงธุรกิจ

           

        



429ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรการจัดการการผ ลิต

ผักเชิงธุรกิจั (90006)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรการจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Certificate in Vegetables Production 
Management

ป. การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
Cert. in Vegetables Production
Management

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั

รหัส  90006

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ที่สมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่อ่ายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 430

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 443

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 454



430 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โค์รงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั  รหัส 90006

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                       5  ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)

  - วิิชุาแกน			4			ชุุดวิิชุา

   90307 การผลิตพืช                        93352 หลักการจัดการการผลิตพืช    94330 การจัดการการปฏิบัติการและ

  93257 การจัดการสุขภาพพืช                                                                          การแปรรูปสินค้าเกษตร

	 -	 วิิชุาเฉพาะด้าน			1			ชุุดวิิชุา

   93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

        



431ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
ประกาศนียบัตรบัริห

ารธุรกิจสห
กรณ์

และธุรกิจชุมชนี (90007)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

ชื�อประกาศนียบัตร                                       ชื�อย่อ
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
Certificate in Business Administration 
Co-operatives and Community Business

ป. บริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
Cert. in Business Administration
Co-operatives and Community Business

(เปิดรับนักศึกษาใน ภาคต้น แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ค์ุณสมบัติของผู้สมัค์ร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รหัส  90

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์และ

ธุุรกิจัชุมชน 

รหัส  90007

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังนึ่้�

1. ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้ว 

 ไม่่น้อยกว่ิา 5 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

    ท่ีสมัคร หรือ

2.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยม่่อายุไม่่ตำ�ากว่ิา  25 ปีบริบูรณ์์ 

 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ีสมัคร หรือ

3.  ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร 

 วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  หรือ

4.  ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้า 432

สูมั่ครภาคต้น     ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 443

สูมั่ครภาคปลัาย  ศึกษาโปรแกรม่การลังที่ะเบ่ยนเร่ยน หน้า 454
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โค์รงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ  5 ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

รวิม่ตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่่น้อยกว่ิา                       5  ชุีดวิิชีา (30 หน่วิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หม่วิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา  (30 หน่วิยกิต)

  92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ      92223 การจัดการการเงินและ    92320 การจัดการและการด�าเนินงาน

    การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  การภาษีอากรส�าหรับ   สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   92220 กฎหมายท่ีเก่ียวกับ  สหกรณ์และธุรกิจชุมชน

   การสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 92311 การจัดการสหกรณ์และ

        ธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์    
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

สาขาวิชาเกษติรศาสติร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที่สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)			สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง

10131 สังคมมนุษย์
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท 

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง 

	 กับัเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต
   ทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้องกับัการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการ
   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514  

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121  อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121  อารยธรรมมนุษย์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย

4)	 สัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
และเลือกเสรี  1  ชุดวิชา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566  เช้า

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
90406  การจัดการ ดิน น�้า และปุ�ย
93335  วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566  เช้า

หมายเหตุ (1) ให้นักศึกษาเลือกชุดวิชาเลอืกเสรไีด้จากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบัิตร หรือในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร 

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ยกเว้ินชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีสาขาวิชาไม่่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหรือ 

  รายวิชาท่ีไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีจากเว็บไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th ไปท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอน→หลักสูตร 

  ปริญญาตรี→สาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก (ท่ีสมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

  ทัี่�งน่�นักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนเร่ยนไม่่ให้ม่่วัินแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกัน เนื�องจากม่หาวิิที่ยาลััย

                ไม่่อนุญาตให้นักศึกษาเข้้าสูอบม่ากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในวัินแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกัน
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524  

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท 
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรีือเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566   เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566   เช้า

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566   บ่าย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90305 การผลิตสัตว์
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย



437ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาการีป่าไม้	หรืีออนุปริีญญาทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10121  อารยธรรมมนุษย์
10131  สังคมมนุษย์
10151  ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางเกษตรีศาสัตร์ี	เกษตรีกรีรีม	 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้้องที�มิใชุ�ทางด้านวินศาสัตร์ี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีออนุปริีญญาหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	 ๆ

 ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91427 การป่าไม้ชุมชน
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465  การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
54127 พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
90305 การผลิตสัตว์
90307  การผลิตพืช
90406 การจัดการดิน น�้า และปุ�ย
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพ่ือส่ิงแวดล้อม
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษต ร  

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์  29 ม.ค. 2566   เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566   เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์      28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 

เสาร์  28 ม.ค. 2566 เช้า                                                                

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางเกษตรีศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�าทางด้านการีเกษตรีกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
91427 การป่าไม้ชุมชน
91428 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีด้านอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางด้านการีป่าไม้และการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
91427 การป่าไม้ชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

              หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�ากับัทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151  ไทยศึกษา
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10131 สังคมมนุษย์
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
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วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

8)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี	บัริีหารีธุุรีกิจ

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94329 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการเกษตรและ
   การเป็นผู้ประกอบการ
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า



441ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปรีิญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตรี์ 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�ไม�ใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92116 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคต้น

91109   หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91352   การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
91351   หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91420   การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91465   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ) 

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธัุญพืัชและพืัชอาหารสัตว์ิ รหัส 90002

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

 ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพืัชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352  หลักการจัดการการผลิตพืช
93457  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352  หลักการจัดการการผลิตพืช
93458  การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   29 ม.ค. 2566  เช้า
เสาร์      28 ม.ค. 2566  บ่าย

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307   การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  เช้า



443ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ) 

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั รหัส 90006

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

90307  การผลิตพืช
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566  เช้า

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคต้น

92116  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92220  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และธุกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษติรศาสติร์และสหกรณ์ รหัส 90
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาท่ีสมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต 

วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

91110 สารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
10162 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10163 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิท.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้อง 

	 กับัเกษตรีกรีรีม

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า



445ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

 วิิชาเอกส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร  รหัส 90164 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีอปรีะเภทวิิชุาอื�นที�เกี�ยวิข้้องกับัการีเกษตรี

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91471 ผู้น�า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514

ชีุดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

 เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการการผลิตพืัช  รหัส 90514 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93337 การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
93257 การจัดการสุขภาพพืช

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ รหัส 90524

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย ์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรีืออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย ์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า

3)	 สัำาเรี็จการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย ์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย



447ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกการจััดการการผลิตสัตว์ิ  รหัส 90524 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

4)	 ผูส้ัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151  ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์  16 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์    15 ก.ค. 2566  บ่าย

5)	 ผูส้ัำาเรี็จการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
93345 การปรับปรุงพันธ์ุและการสืบพันธ์ุสัตว์
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้า
เสาร์    15 ก.ค. 2566  บ่าย

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาการีป่าไม้	หรืีออนุปริีญญาทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน
92117  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
  1,000(2) บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
91326  วนศาสตร์เกษตร
91357  พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้
93337  การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93463  การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ึ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3)	 สัำาเร็ีจการีศกึษา	ปวิสั.	หรืีอเทียบัเท�าปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	หรืีออนปุริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางเกษตรีศาสัตรี	์เกษตรีกรีรีม	 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้้องที�มิใชุ�ทางด้านวินศาสัตร์ี

10151 ไทยศึกษา
91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
  1,000(2) บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ปรีะเภทวิิชุาเกษตรีกรีรีม	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	 ๆ	 

 ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10121 อารยธรรมมนุษย์
90201 การจัดการฟาร์ม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติ
 (2) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ีเว็บไซึ่ต์

  https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกการจััดการทรัพัยากรป่าไม้และสิ�งแวิดล้อม  รหัส 90534 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางวินศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
91202 ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากกลุ�มวิิชุาต�อไปนี�
กลุ�มวิิชุาสั�งเสัริีมการีเกษตรีและสัหกรีณ์ิ
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน
92117  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92311  การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
กลุ�มวิิชุาเทคัโนโลยีการีเกษตรี	การีจัดการีทรัีพยากรีป่าไม้และ
สิั�งแวิดล้อม
91326  วนศาสตร์เกษตร
91357  พ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม
91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้
93337  การปรับปรุงพันธ์ุพืชและการขยายพันธ์ุพืช
93463  การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
กลุ�มวิิชุาธุุรีกิจการีเกษตรีและการีปรีะกอบัการี
94463 การบัญชีและการเงินในธุรกิจการเกษตร
94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ึ่อุปทาน ในธุรกิจการเกษตร

1,100 บาท
1,000(2) บาท

1,000 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,100 บาท 
1,000 บาท 

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีทางเกษตรีศาสัตร์ีหรืีอเทียบัเท�าทางด้านการีเกษตรีกรีรีม

10151  ไทยศึกษา
91202  ระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ(1)

91363  การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
  1,000(2)  บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีด้านอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางด้านการีป่าไม้และการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
90201 การจัดการฟาร์ม
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หมายเหตุ (1) เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึึกปฏิิบัติ
 (2) ค่าวัสดุกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่ีเว็บไซึ่ต์

  https://www.stou.ac.th หรือท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณ์ฑิต

แขนงวิิชาการจััดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�าทุกสัาข้าวิิชุา

90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และเลือก		2		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุา	กลุ�มวิิชุาละ	1	ชุุดวิิชุา
กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีึ่ยน
กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท 

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้า

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ปวิสั.	หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�ทางบัริีหารีธุุรีกิจ

10131 สังคมมนุษย์
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

วิิชาเอกธุุรกิจัการเกษตรและการประกอบการ  รหัส 90554 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

6)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางการีเกษตรี

10151 ไทยศึกษา
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

7)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าทางบัริีหารีธุุรีกิจ

90201 การจัดการฟาร์ม
90204 พ้ืนฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

8)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาอื�น	ๆ	ที�มิใชุ�ทางการีเกษตรี	บัริีหารีธุุรีกิจ

90201 การจัดการฟาร์ม
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หลักสูตรบริหารธุุรกิจับัณ์ฑิต

แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

1)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	ม.3	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ม.6	หรืีอเทียบัเท�า	หรืีอ	ปวิชุ.	หรืีอเทียบัเท�า

30210  การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้า

2)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปรีิญญาหรีือเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตรี์	 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
     ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์  15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์  15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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แขนงวิิชาสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90914 หลักสูตรปรับปรุง พั.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

3)	 สัำาเร็ีจการีศึกษา	 ปวิสั.	 หรืีออนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าที�มิใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี 

	 บัริีหารีธุุรีกิจ	หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223  การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320  การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

4)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปริีญญาตรีีหรืีอเทียบัเท�าในสัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชีุ	 เศรีษฐศาสัตร์ี	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

10151 ไทยศึกษา
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5)	 สัำาเร็ีจการีศึกษาปรีิญญาตรีีหรีือเทียบัเท�าที�ไม�ใชุ�สัาข้าวิิชุาพาณิิชุยกรีรีม	 การีเงิน	 การีบััญชุี	 เศรีษฐศาสัตรี์	 บัริีหารีธุุรีกิจ 

	 หรืีอสัาข้าวิิชุาที�ไม�เกี�ยวิข้้องกับับัริีหารีธุุรีกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์และ
   ธุรกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,100 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรส่งเสริมและพััฒนาการเกษตร รหัส 90001

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

91201   ผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริม
           และพัฒนาการเกษตร
และเลือก		1		ชุุดวิิชุา	จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91307  การพัฒนาชุมชนเกษตร
91353  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91419  การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1,100 บาท

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566  เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566   บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสห
กรณ์

 (90)
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ)

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตธัุญพืัชและพืัชอาหารสัตว์ิ รหัส 90002

ชุีดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูม่ัครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93456  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตพืัชไร่อุตสาหกรรม รหัส 90003

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์     15 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุุรกิจั รหัส 90004

ชีุดวิิชีา
ค่าชีุดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วิัน/เวิลัาสูอบไลั่

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566  บ่าย
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566   เช้า

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตไม้ผลเชิงธุุรกิจั รหัส 90005

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93467  การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566  บ่าย
เสาร์    15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์  16 ก.ค. 2566   เช้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตร (ต่่อ)

ประกาศนียบัตรการจััดการการผลิตผักเชิงธุุรกิจั รหัส 90006

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

93257  การจัดการสุขภาพพืช
93468  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566   บ่าย
เสาร์   15 ก.ค. 2566   เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

ประกาศนียบัตรบริหารธุุรกิจัสหกรณ์์และธุุรกิจัชุมชน  รหัส 90007 หลักสูตรใหม่ พั.ศ 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นักศึกษาใหม่่

วัิน/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมั่ครภาคปลัาย

92223  การจัดการการเงินและการภาษีอากรส�าหรับสหกรณ์
    และธุกิจชุมชน
92320 การจัดการและการด�าเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

1,000 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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