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ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาการเกษตร) 
 ช่ือยอ่ วท.ม. (พฒันาการเกษตร) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Science  (Agricultural  Development) 
 ช่ือยอ่ M.Sc. (Agricultural  Development) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาการเกษตร มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าความรู้
ไปประยกุต์ใชก้บัการพฒันาการเกษตร สามารถจดัการนวตักรรมทางการเกษตรภาคใต ้สู่การพฒันาผลิตภาพและประสิทธิภาพทางการ
เกษตร ภายใตค้วามสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร         38 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั          14 หน่วยกติ 
520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกิจ 

Agricultural and Economic Development 
3(3-0-6) 

520-513 การส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร 
Communication for Agricultural Development 

3(2-3-4) 

520-515 มานุษยนิเวศวทิยาเพ่ือการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
Human Ecology for Sustainable Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-611 การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Research in Agricultural  Development 

3(3-0-6) 

520-597 สมัมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 

520-697 สมัมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

520-698 สมัมนา 3 * 
Seminar III * 

1(0-2-1) 

*  ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
2. หมวดวชิาเลือก 
 แผน ก 2         6 หน่วยกิต 
 แผน ข         18 หน่วยกิต 

520-512 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลทางพฒันาการเกษตร 
Information Technology for Data Management in Agricultural Development 

3(3-0-6) 



520-514 การวเิคราะห์ระบบสงัคมเกษตร 
Agrarian System Analysis 

3(3-0-6) 

520-516 การวางแผนโครงการและวธีิการประเมิน   
Project Planning and Appraisal Methods   

3(3-0-6) 

520-521 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Computer Application for Agricultural Development Research 

3(2-3-4) 

520-522 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resources Management 

3(3-0-6) 

520-523 การพฒันาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื 
Agricultural Development  and Sustainable Natural Resources 

3(3-0-6) 

520-524 การพฒันาองคก์รและการเป็นผูน้ าทางการเกษตร 
Organization Development and Leadership in Agriculture 

3(3-0-6) 

520-525 จิตวทิยาในการพฒันาการเกษตร 
Psychology in Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-612 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาการเกษตร 
Sufficiency Economy and Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-613 การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร 
Analysis of Agricultural  Policies 

3(3-0-6) 

520-621 วธีิวทิยาทางส่งเสริมการเกษตร 
Methodology in Agricultural Extension 

3(3-0-6) 

520- 622 การบริหารและนิเทศทางพฒันาการเกษตร 
Administration and Supervision of Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-623 ระบบช่วยตดัสินใจเพ่ือการพฒันาการเกษตร 
Decision Support Systems in Agricultural Development 

3(2-3-4) 

520-624 พหุวฒันธรรมกบัการพฒันาการเกษตร 
Multicultural  and Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-625 การพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
Participatory Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-626 ความมัน่คงทางอาหาร กบัการพฒันาการเกษตร 
Food Security and Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-627 ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในสงัคมเกษตร 
Indigenous Knowledge in Agrarian Society 

3(3-0-6) 

520-628 เพศสภาพกบัการพฒันาทางการเกษตร 
Gender  and  Agricultural Development 

3(3-0-6) 

520-629 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 

520-695 หวัขอ้วทิยาการเฉพาะทางพฒันาการเกษตร 
Selected Topics in Agricultural Development 
 

1-3{0-(3-9)-0} 



3. วทิยานิพนธ์ 
520-598 สารนิพนธ์ 

(Minor Thesis) 
6(0-18-0) 

520-599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

38(0-114-0) 

520-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

21(0-63-0) 

 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 

แผน ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
520-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
520-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
520-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
520-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
หมายเหตุ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 520-597 สมัมนา 1, 520-697 สมัมนา 2 แฃะ 520-698 สมัมนา 3 แบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกิจ 
(Agricultural and Economic Development) 

3 หน่วยกิต 

520-515 มานุษยนิเวศวทิยาเพ่ือการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
(Human Ecology for Sustainable Agricultural Development) 

3 หน่วยกิต 

520-597 สมัมนา  1 
(Seminar I) 

1 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติ 10 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่2 
520-611 การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 

(Research in Agricultural  Development) 
3 หน่วยติ 

520-513 การส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร 
(Communication for Agricultural Development) 

3 หน่วยกิต 

520-697 สมัมนา  2 
(Seminar II) 

1 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 7 หน่วยกติ 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
520-699 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
11 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 11 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

520-698 สมัมนา 3 * 
(Seminar III) 

1 หน่วยกิต 

520-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

10 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

รวมหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกิจ 
(Agricultural and Economic Development) 

3 หน่วยกติ 

520-515 มานุษยนิเวศวทิยาเพ่ือการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
(Human Ecology for Sustainable Agricultural Development) 

3 หน่วยกิต 

520-597 สมัมนา  1 
(Seminar I) 

1 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติ 10 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่2 
520-611 การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 

(Research in Agricultural  Development) 
3 หน่วยติ 

520-513 การส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร 
(Communication for Agricultural Development) 

3 หน่วยกิต 

520-697 สมัมนา  2 
(Seminar II) 

1 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติ 10 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

520-698 สมัมนา 3 * 
(Seminar III) 

1 หน่วยกิต 

520-598 สารนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 

6 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
* ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
 



เอกสาร 3-3 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาการเกษตร 
 

หมวดวชิาบังคบั 
520-511 การพฒันาการเกษตรและเศรษฐกจิ 

Agricultural and Economic Development 
ทฤษฎีการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

บทบาทของการเกษตรในการพฒันาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีกระทบการพฒันาการเกษตรในกระบวนการพฒันาการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ส่ิงจ าเป็นและตวัเร่งในการพฒันาการเกษตร ปัญหาเร่ืองทุน ท่ีดิน แรงงานและการจดัการ
ในการเกษตร ปัญหาการประสานงานตามโครงการและแผนงานเกษตร  ประสบการณ์การพฒันาการ
เกษตรในประเทศต่างๆ เศรษฐกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ 

Theory of economic development, relationships between agricultural and industrial 
development, roles of agriculture in economic development, agricultural economic development 
theory, social and economic factors affecting agricultural economic development in the national 
economic and social development process, necessary and accelerating factors for agricultural 
development, problems of land, labor, capital, and management in agriculture, problems of 
coordination according to project and plan in agriculture, experiences of agricultural development in 
various countries, international agricultural economics 

3(3-0-6) 

520-513 การส่ือสารเพ่ือการพฒันาทางการเกษตร 
Communication for Agricultural Development 

การส่ือสารเพ่ือการพฒันาและการถ่ายทอดนวตักรรมทางการเกษตร  การส่ือสารนวตักรรม 
ทางการเกษตรในสังคมเกษตร การวางแผนการส่ือสารเพ่ือการพฒันาการส่งเสริมการเกษตร กลยทุธ์
การส่ือสารเพื่อการพฒันา ปัญหาในการส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร การเลือกใชส่ื้อในการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาทางการเกษตร การผลิตส่ือเพื่อการพฒันาทางการเกษตร  ฝึกปฏิบติัการใชแ้ละ
ออกแบบส่ือในการพฒันาการเกษตร 

Communication for development and transfer of agricultural innovation, communication of 
agricultural innovation in agricultural society, planning of communication for agricultural extension 
development, communication strategies for development, problems of communication for 
agricultural development, selection of media for agricultural development, media production for 
agricultural development, practice utilization and design media in agricultural development 

3(2-3-4) 

520-515 มานุษยนิเวศวทิยาเพ่ือการพฒันาการเกษตรทีย่ัง่ยืน 
Human Ecology for Sustainable Agricultural Development 

ทฤษฎีและแนวความคิดด้านมานุษยนิเวศวิทยา วิว ัฒนาการของมนุษย์และสังคมมนุษย ์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัระบบนิเวศ การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศโดยมนุษย ์มนุษยก์บัระบบ
นิเวศเกษตรและการพฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 

3(3-0-6) 



Theories and concepts of human ecology, human and society evolution, relationships between 
human and ecosystem, utilization of ecosystem by human, human and agricultural ecosystem and 
sustainable agricultural development 

520-611 การวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Research in Agricultural  Development 
 หลกัการและวตัถุประสงค์ของการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีการวิจยัทางการพฒันาการ
เกษตร การออกแบบการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เขียนโครงร่างการวจิยั การเขียนรายงานและการน าเสนอรายงานวจิยั 
 Principles and purposes of quantitative and qualitative researches, research methodology in 
agricultural development, research designs, data collection instrument design, data and information 
analysis, writing research proposal, writing report and presentation 

3(3-0-6) 

520-597 สัมมนา 1 
Seminar I 
 การคน้ควา้และการเสนอรายงานทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร ในหัวขอ้ท่ีสนใจ
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม 
 Research and presentation of agricultural development topics based on individual interest 
with an approval of the supervisor 

1(0-2-1) 

520-697 สัมมนา 2 
Seminar II 
 การพฒันาโครงร่างวทิยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ และการน าเสนอรายงาน 
 Development of research proposal for thesis or minor thesis and class presentation 

1(0-2-1) 

520-698 สัมมนา 3 * 
Seminar III * 
 หลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยั การเขียนรายงานวจิยั การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั 
 Techniques of analysis for research data, writing research report, presentation and publication of 
research results 

1(0-2-1) 

หมวดวชิาเลือก 
520-512 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการข้อมูลทางพฒันาการเกษตร 

Information Technology for Data Management in Agricultural Development 
 การจดัการและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การประมวลผลขอ้มูล การ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศการเกษตร และการใชป้ระโยชน์ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั
มาประยกุตใ์ชก้บังานทางพฒันาการเกษตร 
 Managing and planning of agricultural information technology, data processing, preparing of 
agricultural  information and using its benefit, applying famous computer programs with works of 
agricultural development 
 
 
 
 

3(3-0-6) 



520-514 การวเิคราะห์ระบบสังคมเกษตร 
Agrarian System Analysis 
 แนวความคิดเก่ียวกบัระบบสงัคมเกษตร กรอบการท างานเก่ียวกบัระบบสังคมเกษตร วิธีวิทยา
และขั้นตอนในการจ าแนกและวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตรในระดบั
ฟาร์มครัวเรือน วธีิการวเิคราะห์ระบบสงัคมเกษตรในงานพฒันาและการสร้างแบบจ าลองระบบการท า
ฟาร์ม 
 Concepts of agrarian system, framework of agrarian system, methodologies and steps for 
identification and analysis of agrarian system, agrarian system analysis at farm-household, analysis  
of agrarian system for the development and creating model for agrarian system 

3(3-0-6) 

520-516 การวางแผนโครงการและวธีิการประเมนิ   
Project Planning and Appraisal Methods   
 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน และประสิทธิภาพทางตน้ทุนการ
วเิคราะห์โครงการทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาการวางแผนและประเมินโครงการ 
 Project planning and appraisal, break-even and cost effectiveness analyses, financial and 
economic, project appraisal under risk and uncertainty situations, economic valuation techniques,  case 
studies of project planning and appraisal 

3(3-0-6) 

520-521 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Computer Application for Agricultural Development Research 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในการวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีวิทยาการวิจยัทางสังคมศาสตร์กบั
การใชค้อมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรมในการวิเคราะห์
ทางสถิติส าหรับตวัแปรตวัเดียวและสถิติส าหรับตวัแปรหลายตวั ทางดา้นพฒันาการเกษตร การแปลผล
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ปฏิบติัการประมวลผล การแปลผลและการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ทางสถิติ 
 Relationships among variables in statistical analysis, using computer with social science 
research methodology, application of computer packages and for statistical analysis of univariate and 
multivariate on Agricultural Development, practical use of computer for data processing, 
interpretation and presentation of results 

3(2-3-4) 

520-522 การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
Natural Resources Management 
 ความส าคัญและปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักในการจัดการโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัการเกษตรท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีดิน ป่าไม ้น ้ า ประมงและชายฝ่ัง 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสงัคมส่วนรวม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Importance and problems of natural resources management, principles of management  
focusing on natural resources related to significant  national agriculture; land, forest, water, fisheries 
and coast economic valuation of agricultural resources, an analysis of natural resource problems 
leading to policy and plan formulation for appropriate utilization of these resources with maximum  

3(3-0-6) 



benefits for society and related laws 
520-523 การพฒันาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยืน 

Agricultural Development  and Sustainable Natural Resources 
 วิวฒันาการเก่ียวกบัความคิดและการปฏิบติัดา้นการพฒันา ทฤษฎีการพฒันา ผลกระทบของ
การพฒันาในอดีต กระบวนทศัน์ใหม่ของการพฒันา การพฒันาอย่างย ัง่ยืนดา้นระบบนิเวศ สถาบัน 
องค์ความรู้การเกษตร ความเก่ียวพนัของระบบนิเวศทางการเกษตร และทรัพยากรชายฝ่ัง การพฒันา
พ้ืนท่ีชายฝ่ังตามแนวพระราชด าริ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 Evolution of  concepts and practice of development, theory of development,  impacts from 
past development, new paradigms of development, sustainable development of ecosystems, 
institution of knowledge body for agriculture, linkages of agricultural ecosystems and coastal 
resources,  development of coastal areas under to the Royal Initiative projects, people participation in 
the process of sustainable development 

3(3-0-6) 

520-524 การพฒันาองค์กรและการเป็นผู้น าทางการเกษตร 
Organization Development and Leadership in Agriculture 
 หลกัการพฒันาองคก์รทางการเกษตร การจดัตั้งกลุ่ม การวเิคราะห์กลุ่ม แนวคิดเก่ียวกบัการเป็น
ผูน้ าและภาวะผูน้ า การสรรหาผูน้ า การคดัเลือกและฝึกอบรมผูน้ า กลยทุธ์การเป็นผูน้ าทางการเกษตร 
การสร้างเครือข่ายกลุ่มและองคก์รทางการเกษตร การประยกุตท์ฤษฎีผูน้ าและองคก์รเพื่อการพฒันาการ
เกษตร 
 Principles of organization development in agriculture, group formation, group analysis, 
concepts of being leader and leadership, recruitment and training leader, strategies of being leader in 
agriculture, building group networks and organization in agriculture,  application of theories for 
leadership and organization for agricultural development 

3(3-0-6) 

520-525 จติวทิยาในการพฒันาการเกษตร 
Psychology in Agricultural Development 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี จิตวิทยาทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ลกัษณะและความ
ตอ้งการทางจิตใจขั้นพ้ืนฐาน การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการเกษตร 
จิตวทิยาในการพฒันาของบุคคลบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 Principles, concepts, and theories of psychology relating to human behaviors, features and 
basic needs of mental, application of psychological theories for agricultural development, psychology 
in personal development based on economic and social  differences 

3(3-0-6) 

520-612 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาการเกษตร 
Sufficiency Economy and Agricultural Development 
 ปรัชญาและหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาในระดบั
ครัวเรือน ชุมชนและประเทศ แนวพระราชด าริในการแก้ปัญหาด้านการบริหารตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ลกัษณะกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการทฤษฎีใหม่ ตวัช้ีวดัหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน แนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
 

3(3-0-6) 



 Philosophy and principles of sufficiency economy, application of sufficiency economy at 
household, community and nation-wide levels, His Majesty the King’s initiatives on solving 
governance problems based on the sufficiency economy principles, practical activities following the 
sufficiency economy and new theory principles, performance indicators of sufficiency economy for 
community development, implementation of the sufficiency economy in government and private 
sectors 

520-613 การวเิคราะห์นโยบายการเกษตร 
Analysis of Agricultural  Policies 
 บทบาทของภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนพฒันาการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รและหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์นโยบาย
ปัจจุบนัและผลในทางปฏิบติั ทิศทางของนโยบายในอนาคต การปรับตวัในภาคเกษตรกรรม เพื่อสนอง
นโยบายของประเทศ  
 Roles of agricultural sector in National Economic and Social Development Plans, relevant 
agricultural development policies and plans,  government and private organizations, analysis of 
present agricultural policies and results of implementation, future directions of  policies, adaptation 
in agricultural sector  to  national policy 

3(3-0-6) 

520-621 วธีิวทิยาทางส่งเสริมการเกษตร 
Methodology in Agricultural Extension 
 หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตร ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเกษตร การส่งเสริมและการพฒันา
เทคโนโลยีการเกษตรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศและงานวจิยัในการส่งเสริมการเกษตร 
 Principles, concepts in agricultural extension, advantages and disadvantages of various 
agricultural extension approaches, transfer of agricultural technology and innovation, participatory in 
agricultural extension and technology development, roles of information technology in agricultural 
technology transfer, apply information technology and research in agricultural extension 

3(3-0-6) 

520- 622 การบริหารและนิเทศทางพฒันาการเกษตร 
Administration and Supervision of Agricultural Development 
 ความหมายของการบริหารและนิเทศงาน ขอบข่ายทางการบริหารและนิเทศงานเกษตร การ
พฒันาแนวคิดการบริหารและนิเทศงาน ความตอ้งการความรู้ดา้นการบริหารและการนิเทศงานเกษตร 
บทบาทความเป็นผูน้ าในการบริหารและการนิเทศงาน  ความตอ้งการรูปแบบการบริหารท่ีเป็นอิสระ 
และการนิเทศแบบมีประสิทธิภาพในการเกษตร 
 Definition of administration and supervision, scope of administration and supervision in 
agriculture, development of concepts in administration and supervision in agriculture, needs for 
knowledge of administrative and supervisory responsibilities, leadership as a role in administration 
and supervision, needs for an independent administration and efficient supervision in agriculture 
 
 
 

3(3-0-6) 



520-623 ระบบช่วยตดัสินใจเพ่ือการพฒันาการเกษตร 
Decision Support Systems in Agricultural Development 
 การตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจทางการเกษตรภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ วิธีการตดัสินใจทางบญัชี ทางตวัเลข ทางสถิติ และ
ทางโปรแกรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ชิงเด่ียวและหลายวตัถุประสงค ์การพยากรณ์เหตุการณ์เพื่อการตดัสินใจ 
การวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 Decision and decision processes, decision analysis in agriculture under different situations, 
decision-making tools, decision methods for accounting, number, statistics and programming with 
single and multiple objectives, forecasting techniques for decision making, analysis for qualitative 
decisions, use of computer packages 

3(2-3-4) 

520-624 พหุวฒันธรรมกบัการพฒันาการเกษตร 
Multicultural  and Agricultural Development 

ประวติัชาติพนัธ์ุไทยมาลายู วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ แนวคิด หลกัค าสอน
ของศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลามและอ่ืนๆ การด ารงชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระบวนทศัน์ในการน าหลกัธรรมทางศาสนามาพฒันาวถีิชีวติของสงัคมพหุวฒันธรรม 

History and genealogy of Thai and Muslim, life style, culture, belief, concepts, doctrines in 
Buddhism, Islam, and others, living in the multicultural societies on southern provinces, paradigm on 
applying principles of religion to develop life style in the multicultural societies 

3(3-0-6) 

520-625 การพฒันาการเกษตรแบบมส่ีวนร่วม 
Participatory Agricultural Development 

แนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วม การพฒันาการเกษตร เคร่ืองมือและวิธีการท่ี
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การใชเ้กมสวมบทบาทสมมุติเพ่ือการพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การ
วเิคราะห์ระบบเกษตรเพ่ือการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการออกแบบและก าหนดเน้ือหา การวิเคราะห์ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในระบบเกษตร ซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้สวมบทบาทในเกมบทบาทสมมุติ การด าเนินเกมบทบาท
สมมุติโดยมีจุดประสงค์เพ่ือการพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การประเมินภายหลงัจากเกมสวม
บทบาทสมมุติเพื่อการพฒันาการเกษตร 

Concepts and meanings of participatory, agricultural development, tools and methods for 
enhancing participatory, use of role playing game (RPG) for participatory agricultural development, 
analysis of agricultural systems for gathering data for designing game and specifying contents, 
analysis of stakeholders in agricultural system who will be players in RPG, performing RPG with 
aiming for the participatory in agricultural development,  evaluation after performing RPG for 
agricultural development 

3(3-0-6) 

520-626 ความมัน่คงทางอาหาร กบัการพฒันาการเกษตร 
Food Security and Agricultural Development 
 หลกัการความมัน่คงทางอาหาร นโยบายความมัน่คงทางอาหาร แนวคิดและตวัช้ีวดัความมัน่คง
ทางอาหาร กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความมัน่คงทางอาหาร ความส าคญัของความมัน่คงทางอาหาร
กบัการพฒันาการเกษตร การวิเคราะห์ความมัน่คงอาหารในภาคเกษตร ความมัน่คงทางอาหารกบัการ
ปรับตวัของเกษตรกร 
 

3(3-0-6) 



 Principles of food security, food security policy, concept and indicators of food security, food 
security framework, importance of food security in agricultural development, an analysis of food 
security in agricultural sector, food security and farmer adaptation 

520-627 ภูมปัิญญาพื้นบ้านในสังคมเกษตร 
Indigenous Knowledge in Agrarian Society 
 ความส าคญัและบทบาทของภูมิปัญญาพ้ืนบา้นในสังคมเกษตร ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ
สงัคมเกษตรและภูมิปัญญาพ้ืนบา้น  เนน้องคค์วามรู้ดา้นการเกษตรและการประยกุตใ์ช ้กรณีศึกษาภูมิ
ปัญญาพ้ืนบา้นในสงัคมเกษตร 
 Importance and roles of indigenous knowledge in agrarian society, relationships between 
agrarian society and indigenous knowledge, emphasis on  knowledge in agriculture and application, 
the case study of indigenous knowledge in agrarian society 

3(3-0-6) 

520-628 เพศสภาพกบัการพฒันาทางการเกษตร 
Gender  and  Agricultural Development 
 ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของเพศสภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์บทบาทของเพศสภาพ คุณค่าทางสังคมต่อความไม่เสมอภาคระหว่างเพศสภาพในสังคม
เกษตร การแบ่งภาคส่วนทางดา้นแรงงานระหวา่งเพศสภาพ แนวทางการพฒันาท่ีส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศสภาพในสงัคมเกษตร 
 Gender issues in economic and social development, gender analysis framework, impacts of 
development on gender inequality in agrarian society, division of labor between genders, 
development approaches promoting gender equality in agrarian society 

3(3-0-6) 

520-629 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
Social and Cultural Changes 
 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม เง่ือนไขและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม แนวโนม้และทิศทางของการเปล่ียนแปลง วธีิการน าการ
เปล่ียนแปลง การยอมรับและต่อตา้นส่ิงใหม่ ๆ ของประชาชน การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีก าลงั
พฒันา การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมกบัการพฒันาการเกษตรและการปรับตวัของ
เกษตรกร 
 Theories of social and cultural changes, conditions and factors causing changes in society 
and culture, trends and direction of changes, directing change techniques, adoption and anti-adoption 
of new innovation, changes in developing countries, social and cultural changes, and agricultural 
development and adaptability of farmers 

3(3-0-6) 

520-695 หัวข้อวทิยาการเฉพาะทางพฒันาการเกษตร 
Selected Topics in Agricultural Development 
 ความกา้วหน้า หรือการคน้พบใหม่ๆ ทางการพฒันาการเกษตร การเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดดัแปลงพนัธุกรรม พลงังานทดแทน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 Progresses or innovations in agricultural development issues concerning genetically modified 
organism (GMO), alternative energy, impact of global warming 
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หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
520-598 สารนิพนธ์ 

(Minor Thesis) 
 กรณีศึกษาปัญหาเฉพาะอย่างในด้านพฒันาการเกษตรอย่างเจาะลึก เป็นการรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูล การวจิารณ์และเสนอผลการวจิยัคน้ควา้ ส าหรับสารนิพนธ์ 
 In depth of case study on specific problems in agricultural development, collection and 
analysis of data, criticism and presentation of studied results to submit as a minor thesis 

6(0-18-0) 

520-599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 การคน้ควา้และวจิยัอยา่งลุ่มลึกดา้นการพฒันาการเกษตร ส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 Intensive investigation  and research on agricultural development as a thesis 

38(0-114-0) 

520-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 การคน้ควา้และวจิยัดา้นการพฒันาการเกษตร ส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 Investigation and research on agricultural development as a thesis  

21(0-63-0) 
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