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หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

91901 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Agricultural Extension and Development 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประมวลองคค์วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีและหลักการทาง

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้ 

2. ประยุกตแ์นวคดิ ปรัชญา ทฤษฎ ีและหลักการตา่งๆ ไปใชใ้นการในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

ค าอธบิายชุดวชิา  

ทฤษฎ ีปรัชญา หลักการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร และแนวคดิเชงิวเิคราะหเ์กีย่วกบัการ

สง่เสรมิและการพัฒนาการเกษตร ทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมมนุษย ์การเปลีย่นแปลงอาสาสมัคร การเรยีนรู ้การจัดการ

ความรู ้การสือ่สาร สือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวางแผนและประเมนิผลโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาองคก์ร ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการแขง่ขนัการเกษตร

ในตลาดโลก 

91902 การวจิยัข ัน้สูงทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research in Agricultural Extension and Development  

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะหบ์รบิทการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเพือ่ก าหนดโจทยว์จัิยได ้

2. เขา้ใจในระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูเพือ่การวจิัยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

3. เลอืกใชรู้ปแบบการวจัิยทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรทีเ่หมาะสมได ้  

4. ประยุกต ์วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

5. เผยแพร่ผลงานวจัิยเพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

ค าอธบิายชุดวชิา  

การวเิคราะห์บรบิทการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร ระเบยีบวธิีการวจัิยขัน้สูง การก าหนดโจทย์การวจัิย 

รูปแบบการวจัิยต่างๆ ทั ้งเช ิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แบบผสม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและแบบจ าลอง  

การสังเคราะห์ การสรา้งองคค์วามรูข้ัน้สงูทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรโดยการวจิัย การเผยแพร่ผลการวจิัย

และการประยุกต์ใชผ้ลการวจัิย การสรา้งความเขม้แข็งและเสริมสรา้งศักยภาพของบุคลากรทางส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรใหส้ามารถวจัิยและน าผลการวจัิยไปประยกุตใ์ช ้

91903 สถติขิ ัน้สงูในการวจิยัทางสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Statistics in Agricultural Extension and Development Research  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและก าหนดสถติขิัน้สงูทีเ่หมาะสมกับรูปแบบการวจิัยและประเภทของขอ้มูลทางการวจิัยทาง

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

2. จัดกระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจัิยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปทีเ่หมาะสมกบัสถติปิระเภทตา่งๆ ได ้

3. แปลผลและอธบิายผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้ 
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  ค าอธบิายชุดวชิา  

การพิจารณาและก าหนดสถิติขั ้นสูงที่เหมาะสมกับประเภทของการวิจัยและประเภทของขอ้มูล 

การวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปในการประมวลผล ตลอดจนการ

แปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร สถติทิีส่ าคัญส าหรับการวจัิยทางสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร ประกอบดว้ย สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือการวจิัย การเปรยีบเทยีบขอ้มูล 

การหาความสมัพันธข์องขอ้มลู การวเิคราะหส์ถติแิบบนอนพาราเมตรกิ และการวเิคราะหข์อ้มลูหลายตวัแปร 

91904 ประเด็นเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Issues in Agricultural Extension and Development  

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดประเด็นและปัญหาทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรทีส่อดคลอ้ง

กบัประเด็นและปัญหาได ้

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้พือ่การแกปั้ญหาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

4. เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเชือ่มโยงสูก่ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรได ้

ค าอธบิายชุดวชิา  

การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ สถานการณ์ การเปลีย่นแปลงของสภาพการท าการเกษตรของไทยและ

นานาชาต ิการประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง การประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเพือ่สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูส้ าหรับการแกปั้ญหาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การน าเสนอ

และถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หม่ทางการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรสูเ่กษตรกร กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการ

สือ่สารตา่งๆ 

91998 ดษุฎนีพินธ ์(สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Agricultural Extension and Development) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ก าหนดปัญหา วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรม และออกแบบดษุฎนีพินธไ์ด ้

2. น าเสนอโครงการดษุฎนีพินธ ์เตรยีมการและด าเนนิการท าดษุฎนีพินธไ์ด ้

3. ด าเนนิการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตเ์พือ่เสนอผลการท าดษุฎนีพินธไ์ด ้

4. จัดท ารายงานดษุฎนีพินธ ์สอบปกป้องดษุฎนีพินธไ์ด ้

5. ผลติและด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ไดรั้บยอมรับ และตีพิมพ์ใน

วารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

ค าอธบิายชุดวชิา  

ก าหนดปัญหาการวจิัย วางแผนการวจิัย ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยในดา้นการ

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการวัดตัวแปรเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ การจัดท าและน าเสนออนุมัติ

โครงการดุษฎีนิพนธ์ การสรา้งเครื่องมือการวจิัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มูล การแปลผลและเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ การ

เขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์โดยการผลิต  

และด าเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานดษุฎนีพินธไ์ดรั้บการยอมรับและตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์าง

วชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ
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91999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

Doctoral Professional Experience in Agricultural Extension and Development 

วตัถปุระสงค ์

1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม มทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ 

5. พัฒนาทักษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญของสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์ ใน

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติให เ้หมาะสมต่อการเป็น 

นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเสริมสรา้งมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ  

การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร รวมทัง้การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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