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ชื่อปริญญา

การจัดการเรียนการสอน
เรียนเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่เรียน อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น ๔ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร แผน ข. (ไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์)

คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐหรือภาคเอกชน มีตาแหน่งหน้าที่ในฐานะหรือเทียบเท่าหัวหน้างาน/แผนก/
ฝ่าย/กอง หรือ
3. เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทางานภายหลังสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
4. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในฐานะเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารชุดใบสมัครได้ที่สานักงานโครงการฯ หรือ Download ได้ที่
http://www.aec.agr.ku.ac.th ซึ่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
๑. ใบสมัคร (บส.บว.๑) (กรอกข้อมูลและลงชื่อให้ครบถ้วน) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว และแนบรูป
ถ่ายอีกจานวน ๒ รูป เพื่อติดบัตรประจาตัวผู้สมัคร (เป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวทั้งหมดและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (บส.บว.๔) จานวน ๓ ฉบับ (จากผู้รับรอง ๓ คน)
โดยให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จานวน ๓ ฉบับ
๓. หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (บส.บว.๕) พร้อมตราประทับประจาหน่วยงาน จานวน ๑
ฉบับ ที่หน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทางานภายหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หากปฏิบัติงานหลายแห่งสามารถนับเวลาการทางานรวมกันได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์
ทางานทุกแห่งรวมกันแล้ว มีระยะเวลาทางานรวมไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๓ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๓ ฉบับ
๖. สาเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ ฉบับ
**และกรณี ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสาเนาใบคะแนน (Transcript) ใน
ระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จานวน ๓ ฉบับ
๗. สาเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ ฉบับ
๘. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สาหรับผู้สมัครที่มี
ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับ Transcript) จานวน ๓ ฉบับ
๙. สาเนาการจดทะเบียนการค้าในกรณีผู้สมัครประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน ๓ ชุด
๑๐. กรณีผู้สมัครทางไปรษณีย์ ต้องแนบสาเนาสลิปการโอนเงินตัวจริง (pay-in slip) มาพร้อม
ใบสมัคร (ไม่ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกอย่างพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาด้วยตนเองทุกฉบับ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานและ
เอกสารการสมัครทั้งหมดที่รับไว้แล้ว)
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ๕๐๐ บาท

วิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถเลือกสมัครได้ ๒ วิธีดังนี้
๑. สมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร บัดนี้ ถึงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามได้ที่เบอร์
๐๒-๙๔๒-๘๔๕๖
โดยใช้ชุดใบสมัครที่ขอรับจากโครงการ หรือ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์
http://www.aec.agr.ku.ac.th พร้อมชาระเงินค่าสมัครสอบเป็นเงินสด จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และชาระเงินทางธนาคาร
ให้ผู้สมัครดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๒.๑ กรอกใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ที่ได้รับจากโครงการฯ หรือ Download
จาก http://www.aec.agr.ku.ac.th
๒.๒ ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กับธนาคารด้วยการ
นาฝากทางเคาน์เตอร์ปกติเท่านั้น พร้อมแนบสาเนาสลิปการโอนเงินตัวจริง (pay-in slip) มาพร้อมใบสมัคร
(ไม่ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) ไม่รับการโอนหรือนาฝากเงินทางเครื่อง ATM ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๗
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๐๐๐๐๑-๗
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทออมทรัพย์
๒.๓ ส่งโทรสาร (Fax) สาเนาใบสมัคร เฉพาะหน้าแรกของ บส.บว.๑ ที่ปรากฏรูปถ่ายและสาเนา
หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบกับธนาคาร (pay-in slip) ให้กับโครงการฯ ทางโทรสารหมายเลข
๐-๒๕๖๑-๓๔๗๗
๒.๔ ส่งหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ
(pay-in slip) ตัวจริง ที่ชาระกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ “โครงการ
ปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐” และวงเล็บมุมซองว่า
“สมัครสอบ” ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ
โครงการฯ จะพิจารณารับสมัคร เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วน
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.aec.agr.ku.ac.th

โครงสร้างหลักสูตร

-

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. วิชาเอก
๓๘ หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
๑๔ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
๑๘ หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖
หน่วยกิต

รายวิชา
วิชาเอกบังคับ
๑๔ หน่วยกิต
๐๑๐๐๑๕๑๒ การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Agricultural Extension Administration)
๐๑๐๐๑๕๓๑
การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Development of Agriculture and Agricultural Society)
๐๑๐๐๑๕๕๑
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Communication and Agricultural Information Technology)
๐๑๐๐๑๕๙๑
ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methods in Agricultural Extension)
๐๑๐๐๑๕๙๗
สัมมนา
๑,๑
(Seminar)
วิชาเอกเลือก
๑๘
หน่วยกิต
๐๑๐๐๑๕๑๓
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Human Resource Development in Agriculture)
๐๑๐๐๑๕๑๔
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
๓ (๓-๐-๖)
(Participatory Development in Extension)
๐๑๐๐๑๕๓๒
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการส่งเสริม
๓ (๓-๐-๖)
(Agricultural Economics for Extension)
๐๑๐๐๑๕๓๓
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม
๓ (๓-๐-๖)
(Agribusiness Management in Extension)
๐๑๐๐๑๕๕๒
ยุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓ (๓-๐-๖)
(Media Strategies for Technology Transfer)
๐๑๐๐๑๕๙๖
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
(Selected Topics in Agricultural Extension)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖
หน่วยกิต
๐๑๐๐๑๕๙๕
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๓,๓
(Independent Study)

จานวนรับเข้าศึกษา
รุ่นละ ๓๐ คน
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต เป็นแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (๒ ปี )
คนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่าย ๔ ครั้ง ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ (ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘) เวลาเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘
กาหนดชาระค่าธรรมเนียม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
จานวน ๔๒,๕๐๐ บาท
ภาคการศึกษาที่ ๒ (ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘) เวลาเรียน เดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เมษายน
๒๕๕๙
กาหนดชาระค่าธรรมเนียม เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
จานวน ๔๒,๕๐๐ บาท
ภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙) เวลาเรียน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙
กาหนดชาระค่าธรรมเนียม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
จานวน ๔๒,๕๐๐ บาท
ภาคการศึกษาที่ ๔ (ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙) เวลาเรียน เดือนมกราคม ๒๕๖๐ – เมษายน
๒๕๖๐
กาหนดชาระค่าธรรมเนียม เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
จานวน ๔๒,๕๐๐ บาท
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
- ค่าทดสอบภาษาต่างประเทศ ตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๕๐๐ บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนวิชา ๐๑๓๕๕๕๐๑ English Required by Graduate School จานวน
๓ หน่วยกิต (หน่วยกิตละ ๑,๒๐๐ บาท) กรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ ตาม
ความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย

กาหนดการรับสมัคร
กาหนดการรับสมัคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ล มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
วันรับสมัคร - การสมัครด้วยตนเอง

กาหนดการ
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.

- การสมัครทางไปรษณีย์ นาฝากทางเคาน์เตอร์ปกติเท่านั้น
(ไม่รับการโอนหรือนาฝากเงินทางเครื่อง ATM)
วันประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก
วันสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
วันประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
วันรายงานตัวเข้าศึกษา และชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันกรอกข้อมูลประวัตินิสิตและลงทะเบียนเครือข่ายนนทรี
กับบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
วันปฐมนิเทศ
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๙ เมษายน ๒๕๕๘
๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถาม ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
สานักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร (EXAE Program)
เลขที่ ๕๐ ชั้น ๔ อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๐๒๕, ๐-๒๙๔๒-๘๔๕๖ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๔๗๗
website : http://www.aec.agr.ku.ac.th

