
สาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์  
 

ระดบัปรญิญาเอก 
 

91901 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรข ัน้สูง 6(14-2-0-2) 

 Advanced Agricultural Extension and Development  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  วเิคราะหแ์นวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีและหลักการทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

2.  ประยกุตแ์นวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีและหลักการตา่งๆ ไปใชใ้นการวางแผนและด าเนนิการในงานสง่เสรมิและ 

     พัฒนาการเกษตรได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และหลกัการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การเผยแพร่ขา่วสาร ขอ้มลู และ 
ความรูท้างการเกษตร ทฤษฎกีารสือ่สาร ทฤษฎกีารเรยีนรู ้การจัดกระบวนการเรยีนการสอนและการจัดการความรูแ้กบ่คุคล

เป้าหมายกลุม่ตา่งๆ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนา

องคก์ร ตลอดจนกระบวนการวางแผนและประเมนิผลโครงการตา่งๆ ทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร เศรษฐกจิพอเพยีง 
และการแขง่ขนัการเกษตรในตลาดโลก 

 
91902 การวจิยัข ัน้สูงทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(12-2-2-2) 

 Advanced Research in Agricultural Extension and Development  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  สรา้งองคค์วามรูแ้ละก าหนดโจทยก์ารวจัิยทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

2.  วจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

3.  วจัิยแบบผสมและเชงิปฏบิัตกิารทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้
4.  ประยกุตผ์ลงานวจัิยไปใชใ้นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การสรา้งองคค์วามรูข้ัน้สงูทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรโดยการวจัิย การก าหนดโจทยก์ารวจัิยทางสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร การออกแบบการวจัิย การสรา้งตัวชีว้ัดเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ เครือ่งมอืการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิ

คณุภาพ การก าหนดประชากร กลุม่ตัวอย่าง และการเก็บขอ้มูลของการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการเขยีนรายงาน
ผลการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การสงัเคราะหก์ารวจัิยแบบผสมและเชงิปฏบิตักิาร ตลอดจนการเผยแพร่และการ

ประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 

91903 สถติขิ ัน้สงูในการวจิยัทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(12-2-2-2) 

 Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ก าหนดสถติทิีเ่หมาะสมกบัประเภทของการวจัิยและประเภทของขอ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการ 

     เกษตรได ้
2.  วเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร โดยใชส้ถติแิบบตา่งๆ ได ้

3.  ประมวลผลขอ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปได ้
4.  แปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การพจิารณาและก าหนดสถติทิีเ่หมาะสมกับประเภทของการวจิัยและประเภทของขอ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและ
พัฒนาการเกษตร สถติทิีส่ าคญัส าหรับการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ประกอบดว้ย สถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ

ขอ้มลู การหาความสมัพันธข์องขอ้มลู การวเิคราะหส์ถติแิบบนอนพาราเมตรกิ และการวเิคราะหปั์จจัย การใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ  ตลอดจนการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิย

ทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 
91904 สมัมนาข ัน้สงูทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(12-2-2-2) 

 Advanced Seminar in Agricultural Extension and Development  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ศกึษาและวเิคราะหเ์ชงิระบบในประเด็นปัญหาและแนวโนม้การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ตัง้แตร่ะดับ 

     ชมุชนจนถงึระดับนานาชาตไิด ้
2.  บรูณาการทศันมติทิางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการแขง่ขนัในเวท ี

     โลก เพือ่ประยุกตใ์หส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ ตัง้แตร่ะดับชมุชนจนถงึระดับนานาชาตไิด ้

3.  สรา้งความร่วมมอืในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรตัง้แตร่ะดบัชมุชนจนถงึระดับนานาชาตไิด ้  
 

 



 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การศกึษาและวเิคราะหเ์ชงิระบบในประเด็นปัญหาและแนวโนม้การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ตัง้แตร่ะดบั
ชมุชน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิการบรูณาการทัศนมติทิางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและการแขง่ขนัในเวทโีลก เพือ่ประยุกตใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ ตัง้แตร่ะดับชมุชนจนถงึ
ระดบันานาชาต ิการสรา้งความร่วมมอืของหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรทัง้ในระดับชมุชน 

ระดบัชาต ิและระดับนานาชาต ิ

 
91998 ดษุฎนีพินธ ์ (36  หนว่ยกติ) 

 Dissertation  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  จัดท าและน าเสนอโครงการดษุฎนีพินธไ์ด ้

2.  ออกแบบการวจิัยและด าเนนิการท าดษุฎนีพินธไ์ด ้
3.  จัดท ารายงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

4.  สอบปกป้องดษุฎนีพินธไ์ด ้

5.  ผลติและด าเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธไ์ดย้อมรับการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ ์
     ทางวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาตหิรอืนานาชาตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ก าหนดปัญหาการวจิัย วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์การ

ออกแบบการวจิัยในดา้นการก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การวัดตวัแปร และการวเิคราะหข์อ้มลู การจัดท าและน าเสนอ

อนุมัตโิครงการดษุฎนีพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืการวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเของเครือ่งมอื และการเก็บรวบรวมขอ้มลู การ
วเิคราะหข์อ้มูล การแปลผลและเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ การเขยีนและ

เรยีบเรยีงรายงานการวจิัย การสอบปกป้องดษุฎนีพินธ ์การเผยแพร่ดษุฎนีพินธโ์ดยการผลติและด าเนนิการใหผ้ลงานหรอื 
สว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธ ์ไดย้อมรับการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาตหิรอื

นานาชาต ิ
 

91999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and 
Development   

 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2.  พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม มทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3.  สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
4.  สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ 

5.  พัฒนาทกัษะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
6.  เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญของสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบคุลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมตอ่การเป็นนักสง่เสรมิและพัฒนาการ

เกษตร การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการสง่เสรมิ
และพัฒนาการเกษตร รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการ

เกษตร 
 

Last updated: 2-Sep-2011  

 
 
 


