
 

หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ 
แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร  วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร  

(แผน ก แบบ ก 2) 
 

1) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตร  หรอืพฒันาการเกษตร  

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 24  
ข. วทิยานพินธ ์  12  

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หนว่ยกติ    
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา  
 บงัคบั  3  ชดุวชิา 
 91721 สงัคมไทยกับการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 91722 การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรนานาชาต ิ
 91723 การวจัิยและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
 91724 การจัดการทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 91725 การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบัปรญิญาโทที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งตาม
ความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

ข. วทิยานพินธ ์    

 91795 วทิยานพินธ ์
ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

  เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 
และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

   

2) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอืน่ 

ทีไ่มใ่ช่สง่เสรมิการเกษตร หรอืพฒันาการเกษตร มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 30  

ข. วทิยานพินธ ์  12  
ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 42 หนว่ยกติ    
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา  
 บงัคบั  4  ชดุวชิา 
 91720 การสง่เสรมิการเกษตรเพือ่การพัฒนา 

 91721 สงัคมไทยกับการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91722 การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรนานาชาต ิ

 91723 การวจิัยและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
 91724 การจัดการทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 91725 การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบับัณฑติศกึษาที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนื่อง
ตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา  

ข. วทิยานพินธ ์    
 91795 วทิยานพินธ ์

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
  เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 

และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
 

  Last updated: 2-Sep-2011  
 

 
 

 

 
 



 

หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ 
แขนงวชิาสง่เสรมิการเกษตร  วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

(แผน ข)  
 

1) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตร หรอืพฒันาการเกษตร  

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 30  
ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ 1 6  

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หนว่ยกติ    
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา  
 บงัคบั  4  ชดุวชิา 
 91721 สงัคมไทยกับการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 91722 การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรนานาชาต ิ
 91723 การวจัิยและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 91724 การจัดการทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
 91725 การสอืสารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบับัณฑติศกึษาที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนื่อง
ตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา   

ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ 1 ชุดวชิา  

 91794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 
ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

  เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 
และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

   
2) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร หรอืสาขาวชิาอืน่ 

ทีไ่มใ่ช่สง่เสรมิการเกษตร หรอืพฒันาการเกษตร มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ 1 6  
ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 42 หนว่ยกติ    
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  
 บงัคบั  5  ชดุวชิา 
 91720 การสง่เสรมิการเกษตรเพือ่การพัฒนา 

 91721 สงัคมไทยกับการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91722 การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรนานาชาต ิ

 91723 การวจัิยและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91724 การจัดการทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
 91725 การสอืสารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 หรอืเลอืกจากชดุวชิาในหลักสตูรระดบับัณฑติศกึษาที่ ีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ทีม่คีวามเกีย่วเนื่อง
ตามความเหมาะสม โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ 1 ชุดวชิา  
 91794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

ค. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
  เป็นการอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์โดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 

และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
 

Last updated: 2-Sep-2011  
 

 


