
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

91720   การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา     

91727   การบริหารและการส่ือสารเพื่อการส่งเสริม

            และพัฒนาการเกษตร     

91723   การวจิยัและสถติิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

91724   การจดัการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

ตน้ 91795   วทิยานิพนธ ์   ตน้

91795   วทิยานิพนธ์

91796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวชิา ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร หรือสาขาวชิาอื่น 

     จากสถาบันอดุมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 

   2. ปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกจิกรรมอื่นที่ต้องใชค้วามรู้เกี่ยวกบัการเกษตร และมปีระสบการณ์การท างานมาแล้ว

      ไมน่้อยกวา่ 1 ปี และ 

   3. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่

      มหาวทิยาลัยก าหนด

 : แผน ก แบบ ก 2

   Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

   Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2

ปลาย

2

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

 : 1) ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัย อาจรับเขา้ศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

      ประจ าสาขาวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1-3 จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถ่กูถอนสถานภาพ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย 

       หรือความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท า โดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาทและลุแกโทษในการกระท า

       จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห้นควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี่เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถาพการเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ

   M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

 : กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 91720   การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา      1 ตน้

91727   การบริหารและการส่ือสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

     ปลาย 91723   การวจิยัและสถติิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร      ปลาย

91724   การจดัการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

2 ตน้ -'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

2 ตน้

91722   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ     

91725   การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

91726   องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

ปลาย 91794   การศึกษาค้นควา้อสิระ      ปลาย

91796   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวชิา ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร หรือสาขาวชิาอื่น 

     จากสถาบันอดุมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 

   2. ปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกจิกรรมอื่นที่ต้องใชค้วามรู้เกี่ยวกบัการเกษตร และมปีระสบการณ์การท างานมาแล้ว

      ไมน่้อยกวา่ 1 ปี และ 

   3. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่

      มหาวทิยาลัยก าหนด

หมายเหตุ  : 1) ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัย อาจรับเขา้ศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

      ประจ าสาขาวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1-3 จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถ่กูถอนสถานภาพ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย 

       หรือความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท า โดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาทและลุแกโทษในการกระท า

       จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห้นควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี่เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสถาพการเป็นนักศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : แผน ข

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

   M.Ag. (Agricultural Extension and Development)

 : กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

   Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)

 : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)

   Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development

 : หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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