มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
: กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวติ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

90303 พืชเศรษฐกิจ
91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

90201 การจัดการฟาร์ม

90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น

90305 การผลิตสัตว์

90303 พืชเศรษฐกิจ

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
3

ต้น

10103 ทักษะชีวติ

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

90305 การผลิตสัตว์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

4

ต้น

ปลาย 91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

4

ต้น

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

5

ต้น

ปลาย 91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
5

ต้น

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
: กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

2

ต้น

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

ปลาย 91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

ปลาย 91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

91414 การวิจยั การส่งเสริมการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10152 ไทยกับสังคมโลก
91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

3

ต้น

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ปลาย

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก
91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
: กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.Ag. (Agricultural Extension)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชื่อหลักสูตร

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
90303 พืชเศรษฐกิจ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

90201 การจัดการฟาร์ม

90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น

90305 การผลิตสัตว์

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
3

ต้น

90303 พืชเศรษฐกิจ

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
3

ต้น

90305 การผลิตสัตว์

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

ปลาย 91414 การวิจยั การส่งเสริมการเกษตร

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

91414 การวิจยั การส่งเสริมการเกษตร
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

ต้น

4

ต้น

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
: กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.Ag. (Agricultural Extension)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหลักสูตร

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ปลาย 91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

ปลาย 91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
2

ต้น

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
2

ต้น

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

ปลาย 91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

3

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

91414 ส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
3

ต้น

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

: เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension
: เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
: กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.Ag. (Agricultural Extension)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
90303 พืชเศรษฐกิจ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ปลาย 90201 การจัดการฟาร์ม

ปลาย 90201 การจัดการฟาร์ม

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

91350 การเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
2

ต้น

90305 การผลิตสัตว์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร
2

ต้น

91108 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91311 การจัดการความรูเ้ พื่องานส่งเสริมการเกษตร

91414 การวิจยั การส่งเสริมการเกษตร

91414 การวิจยั การส่งเสริมการเกษตร

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร

3

ต้น

ต้น

90305 การผลิตสัตว์

94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร

ปลาย
4

90303 พืชเศรษฐกิจ

91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

91418 ประสบการณ์วชิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
94329 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
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