
เอกสาร 1-2 
 
 

หลักสูตร  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชา    พัฒนาการเกษตร 
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย วท.ม.(พัฒนาการเกษตร) ภาษาอังกฤษ M.Sc. (Agricultural Development) 
 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร   38    หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 14 หน่วยกิต 
 ส าหรับนักศกึษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทจ านวน  6  หน่วยกิต 
520-511 การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกจิ 

(Agricultural and Economic Development) 
(3) 

520-513 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร 
(Communication for Agricultural 
Development) 

(3) 

520-515 มานุษยนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
(Human Ecology for Sustainable 
Agricultural Development) 

(3) 

520-611 การวิจัยทางพัฒนาการเกษตร 
(Research in Agricultural  Development) 

(3) 

520-597 สัมมนา 1 (Seminar I) (1) 
520-697 สัมมนา 2 (Seminar II) (1) 
520-698* สัมมนา 3 (Seminar III) (1) 
หมายเหตุ 
*  นักศึกษาต้องลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   
2. หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
และนักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
520-512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูลทาง

พัฒนาการเกษตร 
(Information Technology for Data 
Management in Agricultural 
Development) 

(3) 

520-514 การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร 
(Agrarian System Analysis) 

(3) 

520-516 การวางแผนโครงการและวิธีการประเมิน 
(Project Planning and Appraisal Methods) 

(3) 

520-521 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางพัฒนาการ
เกษตร 
(Computer Application for Agricultural 
Development Research) 

(3) 

520-522 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
(Natural Resources Management) 
 
 

(3) 

520-523 การพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
(Agricultural Development  and 
Sustainable Natural Resources) 

(3) 

520-524 การพัฒนาองค์กรและการเป็นผู้น าทาง
การเกษตร 
(Organization Development and 
Leadership in Agriculture) 

(3) 

520-525 จิตวิทยาในการพัฒนาการเกษตร 
(Psychology in Agricultural 
Development) 

(3) 

520-612 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร 
(Sufficiency Economy and Agricultural 
Development) 

(3) 

520-613 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 
(Analysis of Agricultural Policies) 

(3) 

520-621 วิธีวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร 
(Methodology in Agricultural Extension) 

(3) 

520-622 การบริหารและนิเทศทางพัฒนาการเกษตร 
(Administration and Supervision of 
Agricultural Development) 

(3) 

520-623 ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการเกษตร 
(Decision Support Systems in 
Agricultural Development) 

(3) 

520-624 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเกษตร 
(Multicultural and Agricultural 
Development) 

(3) 

520-625 การพัฒนาการเกษตรแบบมสี่วนรว่ม 
(Participatory Agricultural Development) 

(3) 

520-626 ความมั่นคงทางอาหาร กับการพัฒนาการเกษตร 
(Food Security and Agricultural 
Development) 

(3) 

520-627 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในสังคมเกษตร 
(Indigenous Knowledge in Agrarian Society) 

(3) 

520-628 เพศสภาพกับการพัฒนาทางการเกษตร 
(Gender and  Agricultural Development) 

(3) 

520-629 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
(Social and Cultural Changes) 

(3) 

 
 
 

  



520-695 หัวข้อวิทยาการเฉพาะทางพัฒนาการเกษตร 
(Selected Topics in Agricultural 
Development) 

(1-3) 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมโดย
ด าเนินการเปิดสอนในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

3. สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ ์
520-598 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) (6) 
520-599 วิทยานิพนธ์  (Thesis) (38) 
5420-699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) (21) 
   

 



เอกสาร 1.3 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 
 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

520-599 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

(9) 520-599 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

(9) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
520-599 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
(10) 520-599 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
(10) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 520-597 สัมมนา 1  520-697 สัมมนา 2 และ 520-698 สัมมนา 3 แบบไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 

 
 
 
 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
520-511 การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกจิ

(Agricultural and Economic 
Development) 

(3) 520-611 การวิจัยทางพัฒนาการ
เกษตร 
(Research in Agricultural 
Development) 

(3) 

520-515 มานุษยนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 
(Human Ecology for Sustainable 
Agricultural Development) 

(3 520-513 การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร 
(Communication for 
Agricultural Development) 

(3) 

520-597 สัมมนา 1 (Seminar I) (1) 520-697 สัมมนา 2 (Seminar II) (1) 
xxx-xxx วิชาเลือก (3)    

 รวม 10 
หน่วยกิต 

 รวม 7 
หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
520-699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) (11) 520-698* สัมมนา 3 (Seminar III) (1) 

   520-599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) (10) 
 รวม 11 

หน่วยกิต 
 รวม 10 

หน่วยกต ิ
หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 520-698 สัมมนา 3 แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 
 
 
 

แผน ก แบบ ก1 

แผน ก แบบ ก2 



 
 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
520-511 การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกจิ

(Agricultural and Economic 
Development) 

(3) 520-611 การวิจัยทางพัฒนาการ
เกษตร 
(Research in Agricultural 
Development) 

(3) 

520-515 มานุษยนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 
(Human Ecology for Sustainable 
Agricultural Development) 

(3 520-513 การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร 
(Communication for 
Agricultural Development) 

(3) 

520-597 สัมมนา 1 (Seminar I) (1) 520-697 สัมมนา 2 (Seminar II) (1) 
xxx-xxx วิชาเลือก (3) xxx-xxx วิชาเลือก (3) 

 รวม 10 
หน่วยกิต 

 รวม 10 
หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
xxx-xxx วิชาเลือก (3) 520-698* สัมมนา 3 (Seminar III) (1) 
xxx-xxx วิชาเลือก (3) 520-598 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) (6) 
xxx-xxx วิชาเลือก (3) xxx-xxx วิชาเลือก (3) 

 รวม 9 
หน่วยกิต 

 รวม 9 
หน่วยกต ิ

หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 520-698 สัมมนา 3 แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

แผน ข 


