
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวชิำส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำกำรเกษตร หรือสำขำวชิำ ที่เกีย่วข้องกับกำรเกษตร หรือสำขำวชิำอืน่ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง 

   2. ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่วข้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตร หรือกิจกรรมอืน่ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่วกับกำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 1 ปี และ 

   3. มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ตำมที่มหำวทิยำลัยก ำหนด

รายละเอียดของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

   Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

 : กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)

   M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

โครงสร้างของหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : 1)  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 2 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัย อำจรับเข้ำศึกษำได้ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวชิำ/

       มหำวทิยำลัยให้ควำมเห็นชอบ 

   2)  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเคย่ถูกถอนสถำนภำพ พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวทิยำลัย หรือควำมประพฤติเส่ือมเสีย

       หำกกำรกระท ำนัน้ได้กระท ำ โดยมิได้มีเจตนำกระท ำควำมผิดหรือกระท ำโดยประมำทและลุแกโทษในกำรกระท ำจะกลับเข้ำศึกษำใหม่ได้ หำกสภำวชิำกำรเห้นควรให้เข้ำศึกษำ ทั้งนี้

       เมือ่พ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสถำพกำรเป็นนักศึกษำ

91727  กำรบริหำรและกำรส่ือสำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91724  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91723  กำรวจิยัและสถิติเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91720  กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ

91795  วทิยำนิพนธ์

91796  กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร *
เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

91720  กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

เปน็กำรอบรมเข้มทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วชิำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

   Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

91727  กำรบริหำรและกำรส่ือสำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91724  กำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91723  กำรวจิยัและสถิติเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

Last Updated: 15-December-2021

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดของหลักสูตร

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 : แผน ข

   M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

   บงัคับ 4 ชุดวิชา

   Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

 : เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)

 : 1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวชิำส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำกำรเกษตร หรือสำขำวชิำ ที่เกีย่วข้องกับกำรเกษตร หรือสำขำวชิำอืน่ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง 

   2. ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่วข้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตร หรือกิจกรรมอืน่ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่วกับกำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 1 ปี และ 

   3. มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัยอำจรับเข้ำเรียนได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ตำมที่มหำวทิยำลัยก ำหนด

 : 1)  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 2 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 มหำวทิยำลัย อำจรับเข้ำศึกษำได้ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวชิำ/

       มหำวทิยำลัยให้ควำมเห็นชอบ 

   2)  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเคย่ถูกถอนสถำนภำพ พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวทิยำลัย หรือควำมประพฤติเส่ือมเสีย

        หำกกำรกระท ำนัน้ได้กระท ำ โดยมิได้มีเจตนำกระท ำควำมผิดหรือกระท ำโดยประมำทและลุแกโทษในกำรกระท ำจะกลับเข้ำศึกษำใหม่ได้ หำกสภำวชิำกำรเห้นควรให้เข้ำศึกษำ ทั้งนี้

        เมือ่พ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสถำพกำรเป็นนักศึกษำ

 : กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)

หมายเหตุ  * นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

91726  องค์กรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91725  กำรส่ือสำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร

91722  กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรนำนำชำติ

91796  กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร *

91794  กำรศึกษำค้นควำ้อิสระ


