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หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

91720 การสง่เสรมิการเกษตรเพือ่การพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

Agricultural Extension for Development 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งสงัคมไทยและสงัคมโลกกับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ รูปแบบและวธิกีารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรและ

น าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

3. สามารถคดิวเิคราะหเ์พือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ลักษณะสังคมไทย และสังคมโลก ความสัมพันธร์ะหว่างสังคมไทยและสังคมโลกกับการสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร กระบวนทัศน์การคดิ วเิคราะห ์สังเคราะห ์เพื่อรองรับเปลีย่นแปลงของสังคม แนวคดิ ทฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้ง หลักการ รูปแบบการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนทัศน์ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การวเิคราะหช์มุชนแบบองคร์วมเพื่อการพัฒนา การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย จติวทิยาและมนุษยสัมพันธใ์นการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรนานาชาต ิการวเิคราะหปั์ญหาและก าหนดแนวทาง

ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

91722 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรนานาชาต ิ (6 หนว่ยกติ) 

  International Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพทางภูมศิาสตร์ เศรษฐกจิ สังคม ระบบการผลติการเกษตร ความ

ตอ้งการและการคา้สนิคา้เกษตรของประเทศในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบและกลยุทธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศทีพั่ฒนา

แลว้และประเทศก าลงัพัฒนา 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การต่างประเทศ 

องคก์ารพัฒนาภาคเอกชนระดบันานาชาต ิและสนธสิญัญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

4. มคีวามสามารถในการน าความรูเ้กีย่วกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรระดับ

นานาชาตมิาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออกของไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ และ

องคก์ารพัฒนาภาคเอกชนระดับนานาชาต  ิตลอดจนสนธสิัญญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศทางดา้นการเกษตร 

ความตอ้งการ สภาพการผลติ การแปรรูป และการคา้สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญของประเทศในภูมภิาคต่างๆววิัฒนาการ

ของระบบการเกษตร เกษตรกร นโยบาย ระบบ กลยุทธ ์และแนวโนม้การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศ

พัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนา การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหส์ารสนเทศทีส่ าคัญและแนวคดิการส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตรมาปรับใชใ้นประเทศไทย 

สภาพทางภมูศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการผลติ ความตอ้งการและการคา้เกษตรทีส่ าคญั ตลอดจน

ระบบและกลยุทธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนาในภูมภิาคต่างๆ 

ของโลก 
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นโยบายขององคก์รระหวา่งประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ และสนธสิญัญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ในการส่งเสรมิและพัฒนาการผลติทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางดา้นอาหารโลก ภายใตก้าร

เปลีย่นแปลง ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการปรับตัวของไทยในการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออกตาม

ความตอ้งการของตลาดโลก 

91723 การวจิยัและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

Research and Statistics for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ วธิกีาร และกระบวนการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2. สามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3. สามารถน างานวจัิยมาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวจิัย ระเบียบ วิธีการ และกระบวนการวจิัย  การวจิัยประเภทต่างๆ  

สถติิในการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิัย การเขียนโครงการวจิัย การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวจิัยเพื่อ 

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การน างานวจัิยมาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91724 การจดัการทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Agricultural Extension and Development 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2. สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและการปรับตัว 

ของเกษตรไทย 

3. สามารถจัดการทรัพยากรภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงของไทยและโลกในมติติ่างๆ เพื่อการส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ลักษณะ ประเภท องคป์ระกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การวเิคราะห์ วธิกีารไดม้า การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทรัพยากรภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงของไทยและของโลก ทัง้ทรัพยากรภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม 

โดยค านงึถงึผลกระทบและการปรับตัวในระดับฟารม์ ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัโลก เพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91725 การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ)

 Communication in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งการสือ่สารกับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สามารถวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละความส าคัญของการสือ่สารประเภทตา่งๆ ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร 

 4. สามารถน าการสือ่สารมาปรับใชเ้พือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการสือ่สารเพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการ

สือ่สารกับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร บทบาท หนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่สารประเภทตา่งๆ ทีม่ตี่อ

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบรหิาร การสรา้งเครอืข่ายการสือ่สาร เทคโนโลยี

การสือ่สาร การผลติและปรับใชก้ารสือ่สารเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวจัิยเพื่อพัฒนาการสือ่สาร 

การวเิคราะหปั์ญหาและก าหนดแนวทางการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ)

 Organization for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและทฤษฎีองคก์รเพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร  

ทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน 

2. สามารถวเิคราะหอ์งคก์รและผูน้ าองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3. สามารถก าหนดแนวทางการจัดตัง้และพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรเพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร  

ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วเิคราะห์ บรหิารงาน และกระบวนการกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มและองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสรา้งและพัฒนาเครือข่ายองค์กร  

การสรา้งและพัฒนาผูน้ าองคก์ร บทบาทชายหญงิในองคก์ร สตรแีละเยาวชนกบัการพัฒนา การวเิคราะหปั์ญหาและ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91727 การบรหิารและการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 

 Administration and Communication for Agricultural  

 Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร สามารถวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาระบบการบรหิารงานทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และคดิวเิคราะห์เกีย่วกับแนวคดิ หลักการบรหิารองคก์ร การสรา้งและพัฒนาผูน้ า และ

อาสาสมัครเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3. มีความรู ้ความเขา้ใจ และคดิวเิคราะห์เกี่ยวกับการสือ่สาร บทบาทหนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่ 

เพือ่น ามาปรับใชใ้นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ค าอธบายชุดวชิา 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนคิการบรหิารทั่วไป และการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การสรา้ง

และบรหิารองคก์รเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การสรา้งและพัฒนาผูน้ าและอาสาสมัครเพื่อการสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ บทบาท หนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่สาร เพื่อการสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห ์หลักการและทฤษฎกีารสือ่สาร จัดระบบและวางแผนการสือ่สาร การสรา้งเครอืขา่ย

การสือ่สาร การใชส้ือ่และสารสนเทศเพือ่การสือ่สารในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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91794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Agricultural Extension and Development) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

2. สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทีไ่ดศ้กึษา

จากชดุวชิาตา่งๆ มาปรับใช ้
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 แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระโดย

การวจัิย หรือการสังเคราะห์เชงิวพิากษ์ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรือการเขยีนเอกสารทางวชิาการ และ

การบรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้วจัิยไปใชป้ระโยชน ์

91795 วทิยานพินธ ์(สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Agricultural Extension and Development) 
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 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้ 

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพื่ อการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทั ้งการวิจัยเชิงปริมาณ  

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การ

เขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Agricultural  

 Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการศกึษา โดยระบบการศกึษาทางไกล 

2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นทมี 

5. พัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิเชงิระบบและทกัษะการแกปั้ญหาในการสง่เสรมิและพัฒนาเกษตร 

6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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 การประยุกตค์วามรูท้างการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวชิาชพี การพัฒนาคณุคา่แห่ง

ตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ใีนการเป็นนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การเสรมิสรา้งและพัฒนา

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานเป็นทีม การพัฒนาความคิด

สรา้งสรรค ์ความคดิเชงิระบบ ทักษะการแกปั้ญหา การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีส าหรับนัก

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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