
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนาชนบท 
1.  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    15 หนว่ยกิต 

213213 ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริม 

 การเกษตร     3 หนว่ยกิต 

213212 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม 

 การเกษตร      2  หนว่ยกิต 

352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการ 

 พัฒนาชนบท     3 หนว่ยกิต 

213252 ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท  3 หนว่ยกิต 

213251 สัมมนา 1     1 หนว่ยกิต 

352792 สัมมนา 2     1 หนว่ยกิต 

352793 การศกึษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร  1 หนว่ยกิต 

 

 1.1.3   กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6  หนว่ยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิ ชาต่อไปนี้  หรือกระบวนวิชาอื่น  ๆ              

ที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

213211 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ  2 หนว่ยกิต 

213215 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจ 

 การเกษตร     3 หนว่ยกิต 

213211 การนเิทศงานส่งเสริมการเกษตร  2 หนว่ยกิต 

213216 จติวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

213221 การตดิต่อสื่อสารทางการเกษตร 2  หนว่ยกิต 

352741 การศกึษาชุมชนเกษตร    2 หนว่ยกิต 

352769 หัวข้อเลอืกสรรด้านการส่งเสริม 

 การเกษตรและการพัฒนาชนบท  1 หนว่ยกิต 

213231 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและ 

 พัฒนาชนบท    3 หนว่ยกิต 

 



 .31   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 

 1.3.1 กระบวนวิชาบังคับ  - ไม่มี 

 1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนใน             

คณะเกษตรศาสตร์ หรอืคณะอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง    - ไม่ม ี

ข. วิทยานิพนธ์ 

213255  วิทยานิพนธ์                                               13 หนว่ยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

213211  หลักการส่งเสริมการเกษตร 2 หน่วยกิต   

เฉพาะผูท้ี่ไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชาดังกล่าว หรือเทียบเท่ามาก่อน หรอืตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

(1) การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการสัมมนาใน

กระบวนวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 3  

(2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่ เผยแพร่นั้นต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

(3) นักศกึษารายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ

ของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าคณะและสง่บัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 
 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       

                   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรอื รหัส 213) 



2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ข (ภาคพิเศษ) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  

 ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า 22 หนว่ยกิต 

  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 32 หนว่ยกิต 

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  18 หนว่ยกิต 

213213 ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

213212 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม 

 การเกษตร 2 หนว่ยกิต 

213211 การนเิทศงานส่งเสริมการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

213231 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 2 หนว่ยกิต 

352743 ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท 2 หนว่ยกิต 

213251 สัมมนา 1 1 หนว่ยกิต 

213253 สัมมนา 2 1 หนว่ยกิต 

213252 การศกึษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร 1 หนว่ยกิต 

 1.1.3  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       5 หนว่ยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  หรือกระบวนวิชาอื่น  ๆ             

ที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

213211 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 2 หนว่ยกิต 

213215 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร 2 หนว่ยกิต 

213216 จติวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 2 หนว่ยกิต 

213221 การตดิต่อสื่อสารทางการเกษตร 2 หนว่ยกิต 

213251 การศกึษาชุมชนเกษตร 2 หนว่ยกิต 

352769 หัวข้อเลอืกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

 และการพัฒนาชนบท   1  หนว่ยกิต 

213231 การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองค์การ 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2 หนว่ยกิต 

 1.3   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       6 หนว่ยกิต 

 1.3.1   กระบวนวิชาบังคับ  - ไม่มี  

 1.3.3   กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       6 หนว่ยกิต 

           ให้ นั กศึ กษ าเลื อก เรียนกระบ วนวิ ชาในระดั บป ริญญ าโท  ที่ เปิ ดสอน ใน               

คณะเกษตรศาสตร์ หรอืคณะอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง    - ไม่ม ี



ข.  การค้นคว้าแบบอิสระ 

352798 การค้นคว้าแบบอิสระ   6    หนว่ยกิต 

 ค.   กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย – ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร                    3 หน่วยกิต 

เฉพาะผูท้ี่ไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชาดังกล่าว หรือเทียบเท่ามาก่อน หรอืตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

(1) การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการสัมมนาใน    

 กระบวนวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 3  

(3) นักศกึษารายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ    

    ของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการ     

    บัณฑติศกึษาประจ าคณะและสง่บัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

จ.   การสอบประมวลความรู้ 

ผา่นการสอบประมวลความรู้ โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ 

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       

                สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรือ รหัส 213) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan A Type A 2 

  Degree Requirements     Total  a minimum of 39  credits 

 Curriculum Structure 

 A.  Coursework   a minimum of 27  credits 

 1.    Graduate Courses                                   a minimum of  27  credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 21  credits 

  1.1.1  Required courses  15 credits 

352712 Research Methodology in Agricultural Extension   3 credits 

352713 Planning and Evaluation in Agricultural Extension   3 credits 

352721  Agricultural Extension and Rural Development   3  credits 

352743 Agricultural Systems for Rural Development   3 credits 

352791 Seminar 1   1 credit 

352792 Seminar 2   1 credit 

352793 Agricultural Extension Study Tour   1 credit 

1.1.2  Elective courses a minimum of    6 credits 

Student may select the following subjects or other subjects with approval of the 

graduate program administrative committee. 

352711 Comparative Agricultural Extension Method   3  credits 

352714  Agricultural Extension and Agricultural Business   3 credits 

352715  Supervision in Agricultural Extension   3 credits 

352716  Psychology for Agricultural Extension   3 credits 

352731  Agricultural Communication   3 credits 

352741  Agricultural Community Study   3 credits 

 352769 Selected Topics in Agricultural Extension 

                                   and Rural Development   1 credit 

            352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

             Rural Development Work and Organization   3 credits 

1.2 Other courses a minimum of    6 credits 

1.2.1  Required courses            none    

1.2.2  Elective courses            a minimum of    6 credits 

         Student may select the following graduate subjects offered in the faculty of 

Agriculture or other faculties with the approval of students’ advisors. 

2.  Advanced undergraduate courses none  



B.   Thesis  12 credits 

 352799 Thesis                                                                 12 credits 

C.  Non-credit courses 

 1.  Graduate School’s requirement  - a foreign language  

 2.  Program’s requirement 

  352311 Principles of Agricultural Extension  3 credits 

for those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the 

Graduate Program Administrative Committee. 

D.  Academic Activities 

(1)  A Student has to organize and present paper in a seminar in English on the topic related 

to his/her thesis on the subject of Seminar 1 and Seminar 2  

(2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal or an 

academic media which is accepted in that program, or presented in the conference with 

proceedings at least one full academic paper or have petty patent or patent and student 

must be the first author. Moreover, it can be searched or checked in the form of printed 

and electronic source. 

(3) A student has to report thesis progress to the Graduate Program Administrative Committee 

and the Graduate School every semester, for approval by the Chairman of the Graduate 

Study Committee. 

 

E. Comprehensive Examination  

 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor or 

major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

 Note : Courses in the field of concentration are graduate courses in Agricultural Extension and  

                  Rural Development. (AET or Code 352) 

 

 

 

 

 

 



Plan B  

Degree Requirements               Total  a minimum of 39 credits 

Curriculum Structure 

A.  Coursework   a minimum of 33 credits 

 1.    Graduate courses  a minimum of  33  credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 27  credits 

  1.1.1  Required courses  18 credits 

352712 Research Methodology in Agriculture Extension   3 credits 

352713  Planning and Evaluation in Agricultural Extension   3 credits 

352715 Supervision in Agricultural Extension   3 credits 

352721  Agricultural Extension and Rural Development   3 credits 

352743 Agricultural Systems for Rural Development   3 credits 

352791 Seminar 1   1 credit 

352792 Seminar 2   1 credit 

352793 Agricultural Extension Study Tour   1 credit 

1.1.2  Elective courses a minimum of    9 credits 

Student may select the following subjects or other subjects with approval of the 

graduate program administrative committee. 

352711 Comparative Agricultural Extension Method   3 credits 

352714  Agricultural Extension and Agricultural Business   3 credits 

352716  Psychology for Agricultural Extension   3 credits 

352731  Agricultural Communication   3 credits 

352741  Agricultural Community Study   3 credits 

 352769 Selected Topics in Agricultural Extension 

                       and Rural Development   1  credit 

            352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

            Rural Development Work and Organization   3 credits 

 Other courses a minimum of    6 credits 

1.2.1  Required courses none    

1.2.2  Elective courses a minimum of    6 credits 

         Student may select the following graduate subjects offered in the faculty of 

Agriculture or other faculties with the approval of students’ advisors. 

2.  Advanced undergraduate courses none  



B.   Independent Study    6 credits 

 352798 Independent Study   6 credits 

C.  Non-credit courses 

 1.  Graduate School’s requirement  - a foreign language  

 2.  Program’s requirement 

  352311 Principles of Agricultural Extension   3 credits 

for those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the 

Graduate Program Administrative Committee. 

D.  Academic Activities 

(1) A Student has to organize and present paper in a seminar in English on the topic related 

to his/her thesis on the subject of Seminar 1 and Seminar 2  

(2) A student has to report thesis progress to the Graduate Program Administrative Committee 

and the Graduate School every semester, for approval by the Chairman of the Graduate 

Study Committee. 

E.  Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor or 

major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

 

        Note :    Courses in the field of concentration are graduate courses in Agricultural Extension  

                    and Rural Development. (AET or Code 352) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


