
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 

 ก.กระบวนวิชาเรียน    ไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

     1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา      ไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ      9 หนว่ยกิต 

 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 3 หนว่ยกิต 

 352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

  352891 สัมมนา 1  1  หนว่ยกิต 

  352892 สัมมนา 2  1  หนว่ยกิต 

 

  352893 การศกึษาดูงานด้านการส่งเสริม   

  การเกษตรและพัฒนาชนบท 1  หนว่ยกิต 

 1.1.2  กระบวนวชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

โดยนักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้  หรือกระบวนวิชาอื่น  ๆ            

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

352743 ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352821 การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองค์การและงาน 

 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก 3 หนว่ยกิต 

352834 การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน 3   หนว่ยกิต 

352843 องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑ์ 

 การค้าและการผลิตทางการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352845 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท 3    หนว่ยกิต 

352855 การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 3   หนว่ยกิต 

 



 

 

 1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ              - ไม่มี 

   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หนว่ยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  หรือกระบวนวิชาในระดับ
ปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ตามความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา 

159742 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม 

 เกษตรกรรม 3 หนว่ยกิต 

166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 หนว่ยกิต 

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา 

 ด้านการเกษตร 3   หนว่ยกิต 

 2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรขีั้นสูง    - ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

  352899 วิทยานิพนธ์  36        หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของนักศกึษา 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มสีิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม ่  

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง

แรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. กิจกรรมทางวชิาการประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ Oklahoma State University 

เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทที่มลรัฐโอกลาโฮมาและรัฐ



 

 

ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตร 3 สัปดาห์ หรือศึกษาดูงานฯ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและจัดท ารายงานวิเคราะหพ์ร้อมการน าเสนอเมื่อกลับมาแล้ว 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 

เรื่อง โดยเป็นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และระดับชาติ 1 เรื่องและมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย  1  เรื่อง 

3. นักศึกษารายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

4. การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ฉ.  การสอบประมวลความรู ้

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา สาขาวิชา 

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรอืรหัส 352) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 

 Total credit a minimum of           54 credits 

 A.  Coursework  a minimum of 18 credits 

 1. Graduate courses a minimum of  18 credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 15 credits 

  1.1.1  Required courses  9 credits 

 352841 Promotion and Development of Sufficiency Economy  

  Knowledge 3 credits 

 352842 Research Methodology in Agricultural Extension 3 credits 

 352891  Seminar 1  1  credit 

 352892 Seminar 2  1  credit 

 352893 Agricultural Extension and Rural Development Study Tour  1  credit   

1.1.2  Elective courses a minimum of  6 credits 

Student may select the following subjects or other subjects with approval of 

the graduate program administrative committee. 

352743 Agricultural Systems for Rural Development 3  credits 

352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

 Rural Development Work and Organization 3  credits  

352833 World Agriculture and Rural Development   3  credits 

352834 Rural Development and Community Business    3  credits 

352843 International Agricultural Organization Agreements and  

 Regulations of Trade and Agricultural Productions 3  credits 

352845 Administration and Management of Information  

 Technology for Agricultural and Rural Development Work 3  credits 

352855 Knowledge Management in Agricultural Extension 3  credits 

 

1.2 Other courses a minimum of  3 credits 

1.2.1  Required courses none  

1.2.2  Elective courses a minimum of  3 credits 

Student may select the following subjects or graduate subjects Offered in the 

Faculty of Agriculture or others Faculty with approval of the graduate 

program administrative committee.  



 

 

159742 Structural Changes in Agricultural Society 3  credits 

166701 Theories and Concepts in Sustainable       3  credits 

351763 Agricultural Development Project Planning and  

 Management 3 credits 

  

2.  Advanced undergraduate courses none  

B.   Thesis   36 credits 

 352899 Thesis   36 credits 

C.  Non-credit courses 

 1.  Graduate School’s requirement : a foreign language  

 2.  Program’s requirement : with the approval of the advisory committee 

D.  Qualifying examination 

1.  A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before 

presenting a thesis proposal. 

2. An unsuccessful examinee may take a re-examination within the following regular 

semester. 

3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the 

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

E.  Academic Activities 

1. A student has to travel abroad.  He/she has to study a required a study trip (3 weeks) 

involve in agricultural extension and rural development and independent study tour 

session emphasizing in agricultural extension and rural or community development at 

Oklahoma State University, United State of America or Asian country community.         

A student has to prepare a study report to be presented after the arrival. 

2. The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal or an 

academic media which are accepted for publishing in an accredited journal approved by 

Graduate Program Administrative Committee of the program, or published an academic 

print material which have an editorial board (peer review) at least 2 full academic 



 

 

papers. Which are published in international. And national journal and student must be 

the first author at least 1 paper. 

3. A student has to report thesis progress to the Graduate Program Administrative 

Committee and Graduate School every semester, for approval by the Chairman of the 

Graduate Study Committee. 

4. Thesis must be written in English 

 

F. Comprehensive Examination 

 A student must pass Comprehensive Examination by having submitted a request form to 

the Graduate School, approved by general advisor or major thesis advisor. 

Note :    Courses in the field of concentration are graduate courses in Agricultural Extensionand  

Rural Development. (AET or Code 352) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


