มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)
Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)
M.Ag. (Agricultural Extension and Development)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำกำรเกษตร หรือสำขำวิชำ ที่เกีย่ วข้องกับกำรเกษตร หรือสำขำวิชำอืน่ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง
2. ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่ วข้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตร หรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ
3. มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
: 1) ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 2 แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัย อำจรับเข้ำศึกษำได้ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ/
มหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ
2) ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเคย่ถูกถอนสถำนภำพ พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย หรือควำมประพฤติเสือ่ มเสีย
หำกกำรกระทำนัน้ ได้กระทำ โดยมิได้มีเจตนำกระทำควำมผิดหรือกระทำโดยประมำทและลุแกโทษในกำรกระทำจะกลับเข้ำศึกษำใหม่ได้ หำกสภำวิชำกำรเห้นควรให้เข้ำศึกษำ ทั้งนี้
เมือ่ พ้นกำหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกำศถอนสถำพกำรเป็นนักศึกษำ

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
91720 กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ
91723 กำรวิจยั และสถิติเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
91724 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
91727 กำรบริหำรและกำรสือ่ สำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
ข. วิทยานิพนธ์
91795 วิทยำนิพนธ์

1 ชุดวิชา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
91796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร *
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต )
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development
: เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)
Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร)
M.Ag. (Agricultural Extension and Development)
: 1. สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำกำรเกษตร หรือสำขำวิชำ ที่เกีย่ วข้องกับกำรเกษตร หรือสำขำวิชำอืน่ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง
2. ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่ วข้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตร หรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ
3. มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50 สำหรับผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำเรียนได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
: 1) ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 2 แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญำตรีต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัย อำจรับเข้ำศึกษำได้ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ/
มหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ
2) ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 - 3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเคย่ถูกถอนสถำนภำพ พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย หรือควำมประพฤติเสือ่ มเสีย
หำกกำรกระทำนัน้ ได้กระทำ โดยมิได้มีเจตนำกระทำควำมผิดหรือกระทำโดยประมำทและลุแกโทษในกำรกระทำจะกลับเข้ำศึกษำใหม่ได้ หำกสภำวิชำกำรเห้นควรให้เข้ำศึกษำ ทั้งนี้
เมือ่ พ้นกำหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกำศถอนสถำพกำรเป็นนักศึกษำ

โครงสร้างของหลักสูตร
5 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
91720 กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ
91723 กำรวิจยั และสถิติเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
91724 กำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
91727 กำรบริหำรและกำรสือ่ สำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
91722 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรนำนำชำติ
91725 กำรสือ่ สำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
91726 องค์กรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ชุดวิชา

91794 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
91796 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร *
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้
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