เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร), วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
Master of Science (Agricultural Extension), M.S. (Agricultural Extension)

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01001597
สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01001591
ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Research Methods in Agricultural Extension)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
01001599
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

1,1
3 (3-0-6)
1-36

แผน ก แบบ ก 2
มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็น 36 หน่วยกิต
ซึ่งประกอบด้วย
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01001597
สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01001512
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Administration)
01001531
การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร (Development of Agriculture and Agricultural Society)
01001551
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
(Communication and Agricultural Information Technology)
01001591
ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Research Methods in Agricultural Extension)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัส 010015XX จากรายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้
01001513
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร (Human Resource Development in Agriculture)
01001514
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม (Participatory Development in Extension)
01001515
ภูมิปัญญาเกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Intellectual for Extension)
01001516
จิตวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension)
01001532
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Economics for Extension)
01001533
การจัดการธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม (Agribusiness Management in Extension)

1,1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2

01001534
01001535
01001552
01001553
01001554
01001555

การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร (Value-added in Agricultural Resources)
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริม (Electronic Marketing in Extension)
ยุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Media Strategies for Technology Transfer)
สื่อประสมเพื่อการส่งเสริม (Multimedia for Extension)
การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
เทคนิคการใช้สื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for Graduate Student)
01001556
การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(Diffusion of Innovation and Technology in Agricultural)
01001557
ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม
(Digital Program for Extension Project Management)
01001558
การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่องานส่งเสริม (Television Documentary Production for Extension)
01001592
สถิติในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Statistics in Agricultural Extension Research)
01001593
การวิจัยเชิงคุณภาพทางส่งเสริมการเกษตร (Qualitative Research Methods in Agricultural Extension)
01001596
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร (Selected Topics in Agricultural Extension)
01001598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01001599
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-12

แผน ข
มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวมเป็น 36 หน่วยกิต
ซึ่งประกอบด้วย
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01001597
สัมมนา (Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01001512
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Administration)
01001531
การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร (Development of Agriculture and Agricultural Society)
01001551
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
(Communication and Agricultural Information Technology)
01001591
ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Research Methods in Agricultural Extension)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัส 010015XX จากรายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้
01001513
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร (Human Resource Development in Agriculture)
01001514
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม (Participatory Development in Extension)
01001515
ภูมิปัญญาเกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Intellectual for Extension)
01001516
จิตวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension)
01001532
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Economics for Extension)
01001533
การจัดการธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม (Agribusiness Management in Extension)
01001534
การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร (Value-added in Agricultural Resources)
01001535
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริม (Electronic Marketing in Extension)
01001552
ยุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Media Strategies for Technology Transfer)
01001553
สื่อประสมเพื่อการส่งเสริม (Multimedia for Extension)
01001554
การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)

1,1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3

01001555

เทคนิคการใช้สื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for Graduate Student)
01001556
การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(Diffusion of Innovation and Technology in Agricultural)
01001557
ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม
(Digital Program for Extension Project Management)
01001558
การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่องานส่งเสริม (Television Documentary Production for Extension)
01001592
สถิติในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Statistics in Agricultural Extension Research)
01001593
การวิจัยเชิงคุณภาพทางส่งเสริมการเกษตร (Qualitative Research Methods in Agricultural Extension)
01001596
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร (Selected Topics in Agricultural Extension)
01001598
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01001595
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
คําอธิบายรายวิชา
01001511

01001512

01001513

01001514

01001515

01001516
01001531

01001532

01001533

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
3,3

สารัตถทางการส่งเสริม (Foundation of Extension)
3(3-0-6)
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และนโยบายของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กระบวนการส่งเสริมการเกษตร
บทบาทของการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการเกษตร จริยธรรมนักส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Administration)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการบริหารและการจัดการ การบริหาองค์กรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่มและองค์กรทางการเกษตร การสื่อสารและการเรียนรู้ในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม องค์กร โครงสร้างองค์กรกับการส่งเสริมการเกษตร การวางแผน ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการงานส่งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร (Human Resource Development in Agriculture)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มานุษยวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์
และองค์กร ภาวะผู้นํา การจัดการองค์ความรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรมนุษย์กับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม (Participatory Development in Extension)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม
การเสริมสร้างพลังกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ กระบวนการ
ส่งเสริมและมีส่วนร่วม และปัจจัยที่ผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
ภูมิปัญญาเกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Intellectual for Extension)
3(3-0-6)
องค์ความรู้ท้องถิ่น นวัตกรรมทางภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเกษตร การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสริม
ภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกัน การเรียนรู้ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรและนวัตกรรมทางภูมิปัญญา กรณีศกึ ษา
การจัดการภูมิปัญญาการเกษตรเพื่อการส่งเสริม
จิตวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension)
3(3-0-6)
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ความสําคัญของจิตวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์
ฤษฎีทางจิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร (Development of Agriculture and Agricultural Society)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการพัฒนาการเกษตร วิวัฒนาการและบริบทของการเกษตร ระบบนิเวศเกษตร ระบบการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม ระบบสังคมการเกษตร การวินิจฉัยระบบการเกษตรและสังคมเกษตร การพัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการและ
อนุรักษ์ฐานทรัพยากรเกษตร การบริหารงานพัฒนาการเกษตรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสม วิทยาการสมัยใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนาระบบเกษตร การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ผลกระทบ
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาการเกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการส่งเสริม (Agricultural Economics for Extension)
3(3-0-6)
หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทฤษฎีการผลิต ตลาดสินค้าเกษตร ราคาและปริมาณสินค้าเกษตร การวิเคราะห์
การลงทุน นโยบายการเกษตรของประเทศไทยและระหว่างประเทศ สินเชื่อการเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม (Agribusiness Management in Extension)
3(3-0-6)
แนวคิด โครงสร้าง และระบบย่อยธุรกิจเกษตร กระบวนทัศน์การจัดการธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตรในงานส่งเสริม การสื่อสารและเครือข่ายธุรกิจเกษตร
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01001534

01001535

01001551
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การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร (Value-added in Agricultural Resources)
3(3-0-6)
หลักการ และแนวคิดของการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร เครือข่าย
การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากร กรณีศึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพยากรเกษตร
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริม (Electronic Marketing in Extension)
3(3-0-6)
หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
เพื่อการส่งเสริม
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
(Communication and Agricultural Information Technology)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
สารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลการเกษตร การพัฒนาการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมและแนวโน้มในอนาคต
ยุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (Media Strategies for Technology Transfer)
3(3-0-6)
ทฤษฎี หลั กการและแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทฤษฎี และระบบการเรี ยนรู้ จิตวิ ทยาเพื่อการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และการประเมินผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สื่อประสมเพื่อการส่งเสริม (Multimedia for Extension)
3(2-2-5)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของสื่อประสม การเลือกใช้ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างสรรค์งานสื่อประสม พัฒนาและ
ออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ การเลือกและการประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่องานส่งเสริม
การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
3(2-2-5)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของสื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อดิจิทัล การประเมินและการเลือกใช้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
การออกแบบและการผลิต การประยุกต์และบูรณาการสื่อดิจิทัลร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริม
เทคนิคการใช้ส่อื ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for Graduate Student)
3(3-0-6)
การวางแผนนําเสนอผลงาน การเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ เทคนิคการบรรยายการผลิตสื่อ และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย การประชุม การสัมมนาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(Diffusion of Innovation and Agricultural Technology)
3(3-0-6)
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
การเกษตร กระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรทางการเกษตร
ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการจัดการโครงการส่งเสริม
3(2-2-5)
(Digital Program for Extension Project Management)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการส่งเสริม การประยุกต์และบูรณาการโปรแกรมดิจิทัล
เพื่อการจัดการโครงการส่งเสริม
การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่องานส่งเสริม (Television Documentry Production for Extension)
3(2-2-5)
แนวคิด กระบวนการและเทคนิคในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ การใช้รายการสารคดีเพื่องานส่งเสริม ฝึกปฏิบัติ
ผลิตสารคดีโทรทัศน์
ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Research Methods in Agricultural Extension)
3(3-0-6)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่าง และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผล การวิจัย การจัดทํารายงาน
เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สถิติในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (Statistics in Agricultural Extension Research)
3(3-0-6)
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง การใช้สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน ในการเปรียบเทียบการศึกษาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอย การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติสําหรับการส่งเสริม
การเกษตร
พื้นฐาน: 01001591
การวิจัยเชิงคุณภาพทางส่งเสริมการเกษตร
(Qualitative Research Methods in Agricultural Extension)
3 (3-0-6)
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ การเตรียมงานภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการสังเกต
การสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาข้อมูลเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์งานวิจัย
การตีความ การเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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01001596
01001597
01001598
01001599

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และ เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร (Selected Topics in Agricultural Extension)
เรื่องเฉพาะทางส่งเสริมการเกษตร ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางส่งเสริมการเกษตร ในระดับปริญญาโท
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

3
3 (3-0-6)
1
1-3
1-12
1-36

