่ เสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาสง
ระด ับปริญญาเอก
91901

การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตรขนสู
ั้ ง
6(14-2-0-2)
Advanced Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
2. ประยุกต์แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ไปใช ้ในการวางแผนและดาเนินการในงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และหลักการการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเผยแพร่ขา่ วสาร ข ้อมูล และ
่ สาร ทฤษฎีการเรียนรู ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการความรู ้แก่บค
ความรู ้ทางการเกษตร ทฤษฎีการสือ
ุ คล
เป้ าหมายกลุม
่ ต่างๆ ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
องค์กร ตลอดจนกระบวนการวางแผนและประเมินผลโครงการต่างๆ ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
และการแข่งขันการเกษตรในตลาดโลก
91902

การวิจ ัยขนสู
ั้ งทางส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร
6(12-2-2-2)
Advanced Research in Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์
1. สร ้างองค์ความรู ้และกาหนดโจทย์การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
2. วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
3. วิจัยแบบผสมและเชิงปฏิบัตก
ิ ารทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
4. ประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช ้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
คาอธิบายชุดวิชา
การสร ้างองค์ความรู ้ขัน
้ สูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยการวิจัย การกาหนดโจทย์การวิจัยทางส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร การออกแบบการวิจัย การสร ้างตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครือ
่ งมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การกาหนดประชากร กลุม
่ ตัวอย่าง และการเก็บข ้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสังเคราะห์การวิจัยแบบผสมและเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ตลอดจนการเผยแพร่และการ
ประยุกต์ใช ้ผลการวิจัยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91903

สถิตข
ิ นสู
ั้ งในการวิจ ัยทางส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร
6(12-2-2-2)
Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research
ว ัตถุประสงค์
1. กาหนดสถิตท
ิ เี่ หมาะสมกับประเภทของการวิจัยและประเภทของข ้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรได ้
2. วิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยใช ้สถิตแ
ิ บบต่างๆ ได ้
3. ประมวลผลข ้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปได ้
4. แปลผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได ้
คาอธิบายชุดวิชา
การพิจารณาและกาหนดสถิตท
ิ เี่ หมาะสมกับประเภทของการวิจัยและประเภทของข ้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร สถิตท
ิ ส
ี่ าคัญสาหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด ้วย สถิตท
ิ ใี่ ช ้ในการเปรียบเทียบ
ข ้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข ้อมูล การวิเคราะห์สถิตแ
ิ บบนอนพาราเมตริก และการวิเคราะห์ปัจจัย การใช ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการประมวลผลข ้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนการแปลผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัย
ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91904

ั
สมมนาข
นสู
ั้ งทางส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร
6(12-2-2-2)
Advanced Seminar in Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์
1. ศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นปั ญหาและแนวโน ้มการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตัง้ แต่ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับนานาชาติได ้
2. บูรณาการทัศนมิตท
ิ างส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขันในเวที
โลก เพือ
่ ประยุกต์ให ้สอดคล ้องกับการเปลีย
่ นแปลงตามสถานการณ์ ตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติได ้
3. สร ้างความร่วมมือในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติได ้

คาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นปั ญหาและแนวโน ้มการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตัง้ แต่ระดับ
ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การบูรณาการทัศนมิตท
ิ างส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการแข่งขันในเวทีโลก เพือ
่ ประยุกต์ให ้สอดคล ้องกับการเปลีย
่ นแปลงตามสถานการณ์ ตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึง
ระดับนานาชาติ การสร ้างความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทัง้ ในระดับชุมชน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
91998

ดุษฎีนพ
ิ นธ์
(36 หน่วยกิต)
Dissertation
ว ัตถุประสงค์
1. จัดทาและนาเสนอโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
2. ออกแบบการวิจัยและดาเนินการทาดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
3. จัดทารายงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
4. สอบปกป้ องดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
5. ผลิตและดาเนินการให ้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้ยอมรับการตีพม
ิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์
ทางวิชาการทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได ้
คาอธิบายชุดวิชา
กาหนดปั ญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเสนอโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ การ
ออกแบบการวิจัยในด ้านการกาหนดประชากรและกลุม
่ ตัวอย่าง การวัดตัวแปร และการวิเคราะห์ข ้อมูล การจัดทาและนาเสนอ
อนุมัตโิ ครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ การสร ้างเครือ
่ งมือการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเของเครือ
่ งมือ และการเก็บรวบรวมข ้อมูล การ
วิเคราะห์ข ้อมูล การแปลผลและเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล การเสนอผลสรุป อภิปรายผลและข ้อเสนอแนะ การเขียนและ
เรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้ องดุษฎีนพ
ิ นธ์ การเผยแพร่ดษ
ุ ฎีนพ
ิ นธ์โดยการผลิตและดาเนิน การให ้ผลงานหรือ
ส่วนหนึง่ ของผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ ได ้ยอมรับการตีพม
ิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ั
สมมนาเข้
มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบ ัณฑิตส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร
(ไม่น ับหน่วยกิต)
Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and
Development
ว ัตถุประสงค์
1. เสริมความรู ้และประสบการณ์เพือ
่ เพิม
่ เติมทีไ่ ด ้รับจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
2. พัฒนาให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม มีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นาทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทางานเป็ นหมูค
่ ณะ
5. พัฒนาทักษะแก ้ปั ญหาได ้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู ้นาทางด ้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
6. เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
คาอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การแลกเปลีย
่ นทัศนะและประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติให ้เหมาะสมต่อการเป็ นนั กส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร การเสริมสร ้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทางานเป็ นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก ้ปั ญหาทางการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร รวมทัง้ การเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมสาหรับนั กส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
91999
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