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ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อปริญญา 
   ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร)  
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การจัดการเรียนการสอน 
   เรียนเฉพาะ วนัเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 
   สถานที่เรียน อาคารจรัด สุนทรสิงห ชั้น 4 ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
   หลักสูตร แผน ข. (ไมตองทําวิทยานิพนธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 ใชระยะเวลาในการศึกษา 1 ปครึ่ง (5 ภาคการศึกษา) 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย ปการศึกษา 2550   
      เดือนพฤศจิกายน 2550 – กุมภาพันธ 2551 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2551   
      เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2551 
    ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคตน ปการศึกษา 2551  
      เดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 
    ภาคการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2551   
      เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ 2552 
    ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2552   
      เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 
 
 
จํานวนรับเขาศึกษา  
 รุนละ 40  คน  

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางเกษตรศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ        

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ  
2. เปนผูปฏิบตัิงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน  มีตําแหนงหรือหนาที่ในฐานะหัวหนางาน/แผนก/

ฝาย       /กอง หรือเปนขาราชการ ไมต่าํกวาระดับ 5  และตองมีประสบการณทํางานภายหลัง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีไมนอยกวา 5 ป หรือ 

3. เปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร ในฐานะเจาของสถานประกอบการหรือผูบริหารกิจการ 
มาแลว  ไมนอยกวา 5 ป  หรือ 

4. เปนบุคคลทีค่ณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรใหเขารบัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 ผูสมัครสามารถติดตอขอรับเอกสารชุดใบสมัครไดที่สํานักงานโครงการฯ หรือ Download ไดที่ 
http://www.aec.agr.ku.ac.th ซ่ึงเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบดวย 
 1.   ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกขอมูลและลงชื่อใหครบถวน) พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 น้ิว      
จํานวน   1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  
 2.   รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  เปนรูปที่ถายครั้งเดียวกับทีใ่ชติดใบสมัคร  
 3.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบบั 
 4.   สําเนาหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล  เชน ทะเบยีนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ   
(สําหรับผูสมัคร ที่มีชื่อ - ชื่อสกุล ไมตรงกับ Transcript) จํานวน 1 ฉบับ  
 5.   สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ  
 6.   หนังสือรับรองตามแบบฟอรมของบัณฑิตวทิยาลยั (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบบั  
(จากผูรับรอง 3 คน)  โดยใหอาจารยผูเคยสอนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง  
 7.  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (บส.บว.5) จํานวน 1 ฉบับ  
 8.   สําเนาคูฉบับใบนําฝากเงินธนาคารคาสมัครสอบ (pay-in slip) (เฉพาะกรณีสมัครทาง
ไปรษณียลงทะเบียน)  
 ผูสมัครจะตองสงใบสมัคร พรอมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกอยางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาดวยตนเองทกุฉบับ มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิส์มัครสอบ  ยกเวนเอกสารลําดับที่ 6 (บส.บว.4)  
ผูสมัครอาจนําสงในวันสอบสัมภาษณได (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมคืนหลักฐานและเอกสารการสมัคร
ทั้งหมดที่รับไวแลว)  
 
 
 
วิธีการสมัคร 

ผูสนใจเขาศึกษาสามารถเลอืกสมัครได 2 วิธีดังน้ี 

 1. สมัครดวยตนเอง  ที่สาํนักงานโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร ตัง้แต
วันที่      2 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2550  ทุกวัน (จันทร – อาทิตย เวนวันหยุดนักขัน
ฤกษ) 

  ชวงเวลารับสมัคร   

   วันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 – 18.00 น. 

   วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 โดยใชชุดใบสมัครที่ขอรับจากโครงการ หรือ Download ใบสมัครจากเว็บไซต 
http://www.aec.agr.ku.ac.th  พรอมชําระเงินคาสมัครสอบเปนเงินสด จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน)   
 
 
 



 

2. สมัครทางไปรษณียลงทะเบียน และชําระเงินทางธนาคาร 
ใหผูสมัครดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 
 2.1 กรอกใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ที่ไดรับจากโครงการฯ หรือ Download  

จาก http://www.aec.agr.ku.ac.th 
  2.2 ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) กับธนาคารดวยการ 
นําฝากทางเคานเตอรปกติ หรือ เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ไมรับการโอนหรือนําฝากเงินทางเครื่อง 
ATM) ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2550   

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
 ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”  
 เลขทีบ่ัญชี  374-1-00001-7  
 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ประเภทออมทรัพย 

2.3 สงโทรสาร (Fax) สําเนาใบสมัคร เฉพาะหนาแรกของ บส.บว.1 ที่ปรากฏรูปถาย  และ
สําเนาหลักฐานการชําระเงนิคาสมัครสอบกับธนาคาร (pay-in slip)  ใหกับโครงการฯ ทางโทรสารหมายเลข               
0-2561-3477  

2.4 สงหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ (pay-in 
slip) 

ที่ชําระกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ไปที่ “โครงการปริญญาโทสงเสริม-
การเกษตรสาํหรับผูบริหาร ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900”  และวงเล็บมุมซองวา “สมัครสอบ” 
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2550 (วันสุดทายของการรับสมัคร) โดยถือวันประทับตราไปรษณียเปน
สําคัญ  
 โครงการฯ จะพิจารณารับสมัคร เฉพาะผูที่สงหลักฐานการสมัคร และชําระเงินคาสมัครสอบครบถวน 
ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบไดจากเว็บไซต http://www.aec.agr.ku.ac.th 
 
 
วิธีการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
 ใชวธิีการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณของโครงการฯ 
 
 
คาธรรมเนียมในการรับสมัคร 
   คาชุดใบสมัคร และคาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 500 บาท  
 
 
 
 



 
 
คาใชจายในการศึกษา 
 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร ไดแก
คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา และคาหนวยกิต เปนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร (1 ปครึ่ง) 
คนละ 170,000 บาท แบงจาย 5 ครั้ง ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคปลาย ปการศึกษา 2550)  

เวลาเรียน เดือน ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกันยายน 2550  จํานวน 40,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2551)  
เวลาเรียน เดือน มีนาคม 2551 – พฤษภาคม 2551 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกุมภาพันธ 2551 จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคตน ปการศึกษา 2551)  
เวลาเรียน เดือน มิถุนายน 2551 – ตุลาคม 2551 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนพฤษภาคม 2551 จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 4 (ภาคปลาย ปการศึกษา 2551)  
เวลาเรียน เดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกันยายน 2551  จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 5 (ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2552)  
เวลาเรียน เดือน มีนาคม 2552 – พฤษภาคม 2552 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกุมภาพันธ 2552 จํานวน 25,000 บาท 

หมายเหต ุ:  
คาธรรมเนียมการศึกษานี้ไมรวม 

- คาทดสอบภาษาตางประเทศ ตามความตองการของบัณฑิตวทิยาลยั จํานวน 500 บาท 
- คาลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 English Required by Graduate School จํานวน 3 หนวย

กิต (หนวยกติละ 1,200 บาท) กรณีที่ไมผานการทดสอบภาษาตางประเทศ ตามความ
ตองการของบัณฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการรับสมัคร 
 กําหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2550 ดังน้ี 

รายการ กําหนดเวลาการรับสมัคร 
รับใบสมัคร และสมัครเขาศกึษา 2 กรกฎาคม  – 11 สิงหาคม 2550 
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่พุธ 15 สงิหาคม 2550 
สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที ่19 สิงหาคม 2550 
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550 
รายงานตัวเขาศึกษา และชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1  วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน  2550 
ทดสอบภาษาตางประเทศตามความตองการของบัณฑิตวทิยาลัย วันเสารที่ 15 กันยายน 2550 (เชา) 
ปฐมนิเทศ วันเสารที่ 15 กันยายน 2550 (บาย) 
เรียนปรับพ้ืนฐานความรูทางสงเสริมการเกษตร 7, 13, 14 ตุลาคม 2550 
เปดภาคการศกึษาที่ 1 วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2550    
 
 
 
ติดตอสอบถาม 
 ผูสนใจติดตอสอบถามและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดที่:   
  สํานักงานโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร (ExAE Program) 

เลขที่ 50 ชั้น 4  อาคารจรัด สุนทรสิงห  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                
วิทยาเขตบางเขน  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรุงเทพมหานคร  10900   

  โทรศัพท 0-2579-1025, 0-2942-8456  โทรสาร 0-2561-3477  
  e-mail:  exae@ku.ac.th    website :  http://www.aec.agr.ku.ac.th  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


