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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

91109 หลกัการสง่เสรมิและการพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในปัญหาพื้นฐาน สภาพสังคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบายทั่วไป

เกีย่วกบัการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนา นักส่งเสริม องค์กร การบริหารการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร และกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีต่า่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพสงัคมเกษตรกร การเปลีย่นแปลงของสงัคมเกษตรกรไทย และนโยบายทางการเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญา วตัถปุระสงค ์หลกัการ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ความรูแ้ละการจัดการความรู ้ 

ผูน้ า จติวทิยา มนุษยสมัพันธ ์สือ่และการสือ่สาร การบรหิาร การพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยนื หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎใีหม่ การพัฒนาบุคลากร หน่วยงานทางสง่เสรมิการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร 

เครือข่าย สถาบันเป้าหมาย อาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รูปแบบ ช่องทาง เทคโนโลย ี

การสือ่สาร และวธิกีารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล การบรหิารงานและโครงการ

พัฒนาการเกษตรในเขตเมอืง ชานเมอืง และชนบท 

91110 สารสนเทศและสือ่เพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Information and Media for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศทางการเกษตรไปใชใ้นการสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์

  และเผยแพร่แกบ่คุคลเป้าหมาย 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พื่อใหเ้หมาะสมกับ

บคุคลเป้าหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ประเภท และลักษณะ ของสารสนเทศทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แหลง่สารสนเทศ

และการสบืคน้ ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในชมุชนเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสือ่สารในงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ วางแผน และจัดการสือ่ส าหรับ 

การประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รายบคุคล กลุม่ มวลชน และเครอืขา่ยสังคม 

การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ สือ่เสยีง สือ่ภาพยนตร์ และสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร เพื่อการ

พัฒนาเกษตรกร และองคก์รดา้นการเกษตร การสรา้งองคค์วามรู ้การผลติ และการตลาดสนิคา้เกษตร การตดิตาม 

และประเมนิผลการใชส้ารสนเทศและสือ่ในงานสง่เสรมิการเกษตร 
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91201 ผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาในการสง่เสรมิ (6 หนว่ยกติ) 

 และพฒันาการเกษตร 

 Leadership, Human Relation and Psychology in Agricultural  

 Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และทฤษฎดีา้นมนุษยสมัพันธ ์จติวทิยาในงานสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าความรูด้า้นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์ และจติวทิยาทีเ่หมาะสม  

มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็น

ผูน้ าและการคัดเลอืกผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ า และการท างานอย่างผูน้ าในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสรา้งมนุษยสมัพันธใ์นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ หลักการและทฤษฎี

ทางจติวทิยา จติวทิยาของเกษตรกร จติวทิยามวลชน จติวทิยาชมุชน การน าความรูท้างดา้นผูน้ า มนุษยสัมพันธ ์

และจติวทิยาทีเ่หมาะสมส าหรับเกษตรกรมาใชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร การเสรมิสรา้งพลังเพื่อท างานสง่เสริม

การเกษตรอยา่งมคีวามสขุ 

91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Community Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร วเิคราะห์นโยบายการพัฒนาทีผ่่านมาเกษตรกร

เป้าหมายในการพัฒนา สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทัง้ในระดับ

ชมุชน ประเทศ และนานาชาต ิรูปแบบ วธิกีารพัฒนาชมุชนเกษตร ปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

ทศิทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

91351 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Administration in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารองคก์ร ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่ในชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นการวางแผนและการประเมนิผลทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าเครือ่งมอืการบรหิารตา่ง ๆ มาใชก้บัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับกลุ่มและการบรหิาร หลักในการบรหิาร เครื่องมอื การก าหนดยุทธศาสตร์  

การวางแผน การจัดท าโครงการ การบรหิารโครงการ และประเมนิโครงการ ในการบรหิารงานสง่เสรมิและพัฒนาการ

เกษตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร การบริหารกลุ่มและเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง 

การบรหิารความขัดแยง้ในการสง่เสรมิการเกษตร คุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานสง่เสรมิการเกษตรให ้

เขม้แข็งและยั่งยนื  

91352 การจดัการความรู ้ภูมปิญัญา และนวตักรรมเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัความรูแ้ละการจัดการความรู ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและการจัดการภูมปัิญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และกระบวนการสรา้งและพัฒนานวตักรรมการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับความรูแ้ละการจัดการความรู ้รูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

หลักการ และกระบวนการจัดการความรู ้การตดิตามและประเมนิผลการจัดการความรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญา

ชมุชน การจัดการภมูปัิญญาชมุชนเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกับนวัตกรรมการเกษตร กระบวนการ

นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู ้ภมูปัิญญา และนวตักรรม 

91353 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หน่วยกติ)

 Agricultural Extension and Development for Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการระบบการเกษตรใหเ้กดิความยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิเกษตรกรเกีย่วกับการจัดการระบบการเกษตรดา้นต่างๆ 

เชงิบรูณาการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการพัฒนา ดนิ น ้า ป่าไมท้ี่ย่ังยืน การป้องกันและการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาต ิหลักการจัดการระบบการเกษตร การผลติพชื การผลติสตัว ์การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเชงิบรูณาการ รูปแบบ

การท าการเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ การจัดระบบวนเกษตร โลจสิตกิสก์ารเกษตร การท าการเกษตรแบบประณีต 

การเกษตรแบบพันธสญัญา เกษตรกลวธิานในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การประเมนิผลกระทบจากการท า

การเกษตรเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

91419 การบรหิารจดัการทนุเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Capital Administration for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทนุ ปัจจัยในการจัดการทนุ และการบรหิารจัดการทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และสถาบัน การด าเนนิการของกลุม่และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทนุในระดบัตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอ้ปฏบิัตเิกีย่วกับทนุ และแนวทางในการสง่เสรมิและพัฒนาทนุ

เพือ่ความยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและปัจจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับทุน และการบริหารจัดการทุนเพื่อการเกษตร รูปแบบ วธิีการ การ

วิเคราะห์ และส่งเสริมการจัดการทุน รวมถึงการวางแผนการใชทุ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการทุน 

เพื่อการเกษตร การบรหิารทุนของกลุ่ม องคก์ร และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับทุน การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

ของสถาบันที่เกี่ยวขอ้งกับทุน ระดับชุมชน ระดับประเทศ ต่างประเทศ ขอ้ปฏิบัตแิละกฎหมายที่เกี่ยวกับทุน 

ทางการเกษตร การวเิคราะห ์และสง่เสรมิการลงทนุในระดบัครัวเรอืน และชมุชน 

91420 การวจิยัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ วธิีการ และกระบวนการวจัิยทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงานและประเมนิผล

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการวจัิย หลักการวธิีการ และกระบวนการวจัิย การด าเนินการวิจัย 

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในลักษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย การวจัิยทอ้งถิน่ การวจัิยการถ่ายทอดความรู ้

การเกษตร การวจัิยดา้นการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร  การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนินงาน 

และประเมนิผลการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agro-tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารวางแผน และการประเมนิผล

  การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการจัดการและสง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ววิัฒนาการและแนวคดิทฤษฎี หลักการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ปัจจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนนิการและประเมนิผลการจัดการ

การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการทอ่งเทีย่ว กรณีตัวอย่างการจัดการ การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

แนวทางการจัดการและการสง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
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