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สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์

ระดบัปรญิญาเอก 

 

91901 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลองค์ความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการทาง

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้ 

2. ประยกุตแ์นวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีและหลกัการตา่งๆ ไปใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎ ีปรัชญา หลักการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร และแนวคดิเชงิวเิคราะหเ์กีย่วกับการสง่เสรมิ

และการพัฒนาการเกษตร ทฤษฎีการเรียนรู ้การจัดการความรู ้ทฤษฎีการสือ่สาร การใชส้ื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การวางแผนและประเมนิผลโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาองคก์ร 

ตลอดจนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการแขง่ขนัการเกษตรในตลาดโลก 

 

91902 การวจิยัข ัน้สูงทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. วเิคราะหบ์รบิทการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเพือ่ก าหนดโจทยว์จิัยได ้

 2. เขา้ใจในระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูเพือ่การวจิัยทางเสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 3. เลอืกใชก้ารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพและวจัิยแบบผสมทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 4. สงัเคราะหแ์ละสรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจัิยทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 5. เผยแพร่ผลงานวจัิยเพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหบ์รบิทการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ระเบยีบวธิกีารวจัิยขัน้สงู การก าหนดโจทยก์ารวจัิย 

การวิจัยเชิงปริมาณ การวจัิยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสม การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมและแบบจ าลอง  

การสังเคราะห์ การสรา้งองคค์วามรูข้ัน้สงูทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรโดยการวจัิย การเผยแพร่ผลการวจัิย

และการประยุกต์ใชผ้ลการวจัิย การสรา้งความเขม้แข็งและเสริมสรา้งศักยภาพของบุคลากรทางส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรใหส้ามารถวจัิยและน าผลการวจัิยไปประยกุตใ์ช ้
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91903 สถติขิ ัน้สงูในการวจิยัทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ก าหนดสถติทิี่เหมาะสมกับประเภทของการวจัิยและประเภทของขอ้มูลการวจัิยทางส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตรได ้

 2. วเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูป

  ทีเ่หมาะสมกบัสถติปิระเภทตา่งๆ ได ้

 3. แปลผลและอธบิายผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพิจารณาและก าหนดสถติทิีเ่หมาะสมกับประเภทของการวจิัยและประเภทของขอ้มูลการวจิัยทาง

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

ตลอดจนการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร สถติทิีส่ าคัญส าหรับการวจัิยทาง

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบดว้ย สถิติที่ใช ใ้นการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ การวิจัย  

การเปรียบเทยีบขอ้มูล การหาความสัมพันธข์องขอ้มูล การวเิคราะหส์ถติแิบบนอนพาราเมตรกิ และการวเิคราะห์

ขอ้มลูหลายตวัแปร 

 

91904 ประเด็นเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Issues in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ก าหนดประเด็นและปัญหาทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 2. วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรทีส่อดคลอ้งกับประเด็นและปัญหาได ้

 3. วเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้พือ่การแกปั้ญหาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 4. เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชือ่มโยงสูก่ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางการส่งเสรมิและพัฒนา 

การเกษตรในการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาทาง 

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรตามความสนใจเพือ่น าไปสูก่ารท าวจัิย การประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการ

ทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการท าวจัิย การประยกุตแ์ละการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ทางการสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตรดว้ยการท าวจัิย การสังเคราะห์แนวทางการศกึษาวจัิยเพื่อการแกปั้ญหาการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 
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91998 ดษุฎนีพินธ ์ (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. จัดท าและน าเสนอโครงการดษุฎนีพินธไ์ด ้

 2. ออกแบบการวจิัยและด าเนนิการท าดษุฎนีพินธไ์ด ้

 3. จัดท ารายงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 4. สอบปกป้องดษุฎนีพินธไ์ด ้

 5. ผลติและด าเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธไ์ดย้อมรับการตพีมิพใ์นวารสาร

หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาตหิรอืนานาชาตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ก าหนดปัญหาการวจิัย วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอโครงการดุษฎนีพินธ ์ 

การออกแบบการวจิัยในดา้นการก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การวดัตัวแปร และการวเิคราะหข์อ้มลู การจัดท า

และน าเสนออนุมัตโิครงการดุษฎนีพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืการวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเของเครือ่งมอื และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การแปลผลและเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุป อภปิรายผลและ

ขอ้เสนอแนะ การเขยีนและเรียบเรียงรายงานการวจิัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธโ์ดย 

การผลติและด าเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธ ์ไดย้อมรับการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ์

ทางวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

 

91999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and Development

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม มทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ 

 5. พัฒนาทกัษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญของสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์ 

ในการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบุคลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมต่อการเป็น 

นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเสริมสรา้งมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ  

การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร รวมทัง้การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม  

และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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