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รับปริญญา - ใบประกาศนียบัตร สะสมธนาคารหนวยกิต

ดร.จงรัก วัชรินทรรตั น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดเผยวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมตั ิ
เปด “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ ั ยืน” หลักสูตรใหม ในปการศึกษา 2561 เพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ
เปนหลักสูตรทางดานวิชาชีพทีม่ กี ารบูรณาการการขามคณะ สาขา และศาสตรตา ง ๆ หรือเรียกงาย ๆ วา เปนหลักสูตร “บัณฑิตสัง่ ตัด” เพือ่ ใหผเ ู รียน
สามารถวางแผนการเรียนไดดว ยตนเอง ตามความตองการ ตามความชอบ สนใจและสามารถใชงานไดจริง เนนการเรียนรูน อกหองเรียน ฝกปฏิบตั จิ ริง
ทำจริง ใชจริง ขายจริง และเปนหลักสูตรทีไ่ ดออกแบบใหผเ ู รียนสามารถเลือกเรียนทัง้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ซึง่ จะเรียนเปนชุดวิชา พรอมทัง้ ยังเปดกวางใหผเ ู รียนสามารถเรียนและเก็บสะสมหนวยกิต “โครงการธนาคารหนวยกิต” เพือ่ ขอรับปริญญาบัตรไดอกี ดวย
เพือ่ สรางบัณฑิตพันธุใ หมและกำลังคนทีม่ สี มรรถนะ ผลิตบัณฑิตทีม่ หี ลักสูตรทันสมัย บูรณาการการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายศาสตร รวมถึงความรวม
มือกับสถานประกอบการ เพือ่ ตอบสนองสังคมยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในการทีจ่ ะผลิตบัณฑิตใหมที กั ษะและความพรอมในหลากหลายดานเพือ่ การประกอบ
อาชีพยุคใหม ทัง้ ยังตอบโจทยภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรปู อุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสรางบัณฑิตพันธุใ หมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลือ่ นประเทศไทยสู Thailand 4.0
หลักสูตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ ั ยืน” รับสมัครในปการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี ระบบ
TCAS 4 (แอดมิชชัน่ ) เปดรับ ม. 6 ,ปวช., ปวส. วันที่ 12 - 16 มิถนุ ายน 2561 TCAS 5 (รับตรง) วันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2561 เรียน 4 ป 120 หนวยกิต
และสำหรับผูจ บปริญญาตรีทกุ สาขา และตองการใบปริญญาใบทีส่ อง สามารถเทียบโอนหนวยกิต โดยเรียนเพิม่ บางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
และสำหรับบุคคลทัว่ ไปในวัยทำงาน ผูส งู วัย ประชาชนทัว่ ไป จะเปดรับตรงผานระบบออนไลน เปนชุดวิชา 21 ชุดวิชา ไดรบั ประกาศนียบัตรชุดวิชาชีพ
จำนวน 21 ชุดวิชา รับชุดวิชาละ 40 คน จำนวนรับ 300 คน สมัครวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถสะสมหนวยกิต (โครงการธนาคาร
หนวยกิต) เพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ และสามารถเทียบโอนหนวยกิตและเรียนเพิม่ เติมบางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด จะไดรบั “ปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ ั ยืน” ไดอกี ดวย
สำหรับชุดวิชา ทัง้ 21 ชุดวิชา อาทิ ชุดวิชาการเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ เศรษฐกิจและสัตวนำ้ สวยงาม ชุดวิชาธุรกิจปาไม ชุดวิชาการผลิตเนือ้ โคคุณภาพ
สูง ชุดวิชาสังคมแหงความสุขของผูส งู อายุในศตวรรษที่ 21 เปนตน จะใชเวลาการเรียนระยะสัน้ 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ในแตละชุดวิชามีลกั ษณะเปน
วิชาชีพทีม่ คี วามสมบูรณในตัวเอง เทียบเทากับ 20 หนวยกิต ผูเ รียนจะไดรบั ประกาศนียบัตรในชุดวิชาทีเ่ ลือกเรียน และสามารถนำความรทู ไ่ ี ดรบั ไป
ประกอบ อาชีพหรือเริม่ ตนธุรกิจใหม (start-up) ได เนือ่ งจากการเรียนการสอนในแตละชุดวิชาเนนการปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ และการปฏิบตั ริ ว มกับสถาน
ประกอบการ (work integrated learning) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีตา งๆ มาใชในการเรียนการสอน เพือ่ นำไปสูก ารเกษตรสมัยใหม ความเชือ่ มโยงและสอดคลองกับอุตสาหกรรมที่เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่
ฝายรับเขาศึกษา สำนักทะเบียน
และประมวลผล
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