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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวทิยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์   

 ภาควชิาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
 

  หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท      

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agricultural Extension and Rural Development  

2. กลุ่มหลักสูตร  : วิชาการ 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

 ภาษาไทย   : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)  

  : ชื่อย่อ    วท.ม. (สง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)  

ภาษาอังกฤษ   : ชื่อเต็ม   Master of Science (Agricultural Extension and Rural Development) 

  : ชื่อย่อ    M.S. (Agricultural Extension and Rural Development) 

4. วชิาเอก (ถ้ามี) - 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หนว่ยกิต 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า   39  หนว่ยกิต  

แบบ 3 (แผน ข)           จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า   39  หนว่ยกิต  

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศกึษา 

 6.2 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยได้มีการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในบางรายวิชา และได้ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชา 352792  
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 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศกึษาไทย  

 นักศกึษาตา่งชาต ิ  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  …………………………………. ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแตล่ะสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561   

เม่ือวันท่ี 10  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2561   

เม่ือวันท่ี 21  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสู ต รมี คว ามพร้อม ในการเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ในปีการศกึษา 2562 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวชิา) 

 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการสหกรณ์การเกษตร

ในหน่วยงานต่อไปนี้  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน        

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
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สวั สดิการสั งคม  กรมวิชาการเกษตร นั กบริหารจัดการงานวิ จัยเพ่ือ ท้อ งถิ่น  นั กวิจัยใน

สถาบันการศึกษาทางการเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ด้านการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การเกษตร การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ท้ังหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 

 บริษัทเอกชน เป็นนักวิชาการเกษตร ท างานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การขาย การวิจัยทาง

การเกษตร การเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตร เป็นตน้  

 อาชีพส่วนตัว  เช่น การด าเนินธุรกิจหรือท าบริษัท เพ่ือให้ค าปรึกษาและให้บริการด้านส่งเสริม

การเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตร เป็นตน้ 

10. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล 

 

Ph.D. (Technology and Agrarian Development), 

Wageningen University, Netherland, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2536 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

2. ผศ.ดร.ภาณุพันธ์ุ  ประภาติกุล ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547 

กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2543 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

3. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล Ph.D. Agricultural System and Engineering, Asian 

Institute of Technology, Thailand, 2009 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2543 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 
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11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ในสถานท่ีต้ัง 

 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีความก้าวหน้าทางการผลิตสินค้าเกษตร

ท่ีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นท่ียอมรับของ

ตา่งประเทศ ซึ่งตอ้งกระท าภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากหลายประเด็น เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ของโลก การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและความสามารถเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มมากขึน้ เป็นตน้ ดังนั้น 

ประเทศไทยภายใต้การปรับเปลี่ยนในหลากหลายประเด็นดังกล่าว ส่งผลท าให้ความสามารถในการแข่งขัน

ทางด้านการผลิตและการตลาด การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงสมรรถนะ

ของบุคคลและนวัตกรรมของสถาบันเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและ

อนาคต รวมถึงการเร่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้าน

นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การพัฒนาดังกล่าว ยังตอ้งอาศัยองค์

ความรู้ของบุคคลท่ีมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และประสบการณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถ

ในการจัดการและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามการพัฒนาประเทศไทย

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ 2560-2564)  

การกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เนน้ความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาฯ ท่ีผ่าน

มา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็น

สถาบันเกษตรกรในชุมชนตา่งๆ เพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนนิงานในรูปของธุรกิจเกษตรท่ีสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ โดยนอ้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างตอ่เนื่อง  ดังนั้น

การพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไปถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทำเกษตรแบบ

ดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการ

ผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า 

และตอบสนองนโยบายไทยแลนด ์ 4.0  

แนวทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการเกษตรของไทยนั้นได้เน้นไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล

และย่ังยืน ท้ังมิตดิ้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

กับประเทศคู่แข่ง ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังนี้การพัฒนาด้านการเกษตรของไทยนัน้จะมีเป้าหมายท่ี

ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาด้ านฐานทรัพยากรให้มีความย่ังยืน โดยเน้นการสร้างความอุดม

สมบูรณ์ ลดความเสื่อมโทรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุน และการบริหารจัดการ

ผลผลิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการ (2) การพัฒนาความสามารถในการแข็งขันให้เพ่ิมสูงขึน้ การสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต การพัฒนากลุ่ม และเครือข่ายในพ้ืนท่ี และ (3) การพัฒนาด้านเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได้ในการในระดับท่ีเพียงพอต่อการ

ประกอบอาชีพการเกษตร และลดการเป็นหนี้สินในระดับครัวเรือน ซึ่งกรอบแนวทางการพัฒนาภาค

การเกษตรไทยภายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 นั้น จะเน้นการสร้างฐานการผลิตภาค

การเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านการเกษตร การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ ระบบ

มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

เกษตร การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร  

             จากกรอบการพัฒนาดังกล่าว  ประเทศไทยจึงตอ้งเร่งพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เป็นตน้ ซึ่งต้องด าเนนิการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือ

แรงงานกลุ่มท่ีก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขา

การผลิตและบริการ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 ยังได้เน้นถึงการ

พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ นอกจากนัน้การพัฒนาตอ้งมุ่งเนน้การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ีให้มีมาตรฐานและไม่ท าลายฐานดา้นสิ่งแวดล้อม 

            นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาประเท ศไทย ยัง ได้ รับ เป้าหมายการพัฒ นาท่ี ย่ัง ยืน  (Sustainable 

Development : SD) ท่ีมีการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการ  21 (Agenda 21) ส าหรับทศวรรษ  1991–

1999 และศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนนิงานท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) จ านวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา  15 ปี (พ.ศ. 2543 -2558) โดย

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) จะถูกน าไปใช้เป็นทิศทางการพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย

ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) เช่น การขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความม่ันคงทางอาหารและ

โภชนาการท่ีดีขึ้น การส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน  การส่งเสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและ

ท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างย่ังยืน  การส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณค่า

ส าหรับทุกคน การพัฒนาแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างความร่วมมือ

เครือข่ายท้ังระดับประเทศและระดับสากลต่อส่งผลตอ่การพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นตน้ 

 ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 จึงถือว่าเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้

ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน และถือเป็นแผนฯ ท่ีจะวางรากฐานการพัฒนาในช่วง 5 ปี

แรกของการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี 
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12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพของคนในชุมชนเพ่ือความสามารถในการ

ปรับตัวอย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วงปัจจุบันมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ของประเทศไทย สังคมไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีปัจจุบันได้มีการปรับตัวเพ่ือความ

อยู่รอด โดยอาศัยฐานทุนท่ีส าคัญของชุมชนในพ้ืนท่ี เช่น (1) ทุนมนุษย์ : ความรู้ ทักษะ ความสามารถใน

การเป็นผู้น า เป็นต้น (2) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม : การพัฒนากลุ่มเครือข่าย กองทุน และกฎกติกา

ของคนชุมชน และ (3) ทุนทางกายภาพ: ดิน แหล่งน้ า ฐานทรัพยากรชีวภาพ แหล่งอาหาร เป็นตน้ ซึ่งทุน

ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เพ่ือการปรับตัวต่อการผลิตทางด้านการผลิตทางการเกษตร เกิดความม่ังค่ัง และ

ผาสุกของครัวเรือนต่อไป 
จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ .ศ. 2560-2564) ท่ีมุ่งเนน้การ

พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่กัน แต่จากปัญหาและกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีความผันผวนและไม่แน่นอน ย่อมส่งผลกระต่อการพัฒนาท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เนื่องจากสภาวะและปัจจัยรอบด้าน เช่น 

สังคมชนบทเร่ิมเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเร่ิมห่างเหินมากขึ้น ส่งผลท าให้การ

รวมกลุ่มในการช่วยเหลอืกันในชุมชุนเร่ิมลดบทบาทลง เนื่องจากกระแสความกดดันด้านเศรษฐกิจ สังคม

การผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไปสู่การพ่ึงพิ งพืชเชิงเดี่ยวท่ี ใช้สารเคมี  เนื่องจากความไม่สมดุลของ

สภาพแวดล้อมและผลกระทบแรงงานค่าจ้างแรงงาน ล้วนส่งผลท าให้มีการใช้สารเคมีท่ีท าลายทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามการพัฒนาท่ีมุ่ง

ไปสู่ ความ ย่ัง ยืนจ าเป็นอ ย่างย่ิงท่ีประเทศไทยจะต้อ งส ร้างคว ามสมดุลระหว่ าง  3 ทุน เพ่ือส ร้าง

ภูมิคุ้มกัน คือ ทุนเศรษฐกิจ การเงินต้องเข้มแข็งมากขึน้ ทุนสังคมและวัฒนธรรม ตอ้งลดความแตกแยก

ในสังคมให้มีนอ้ยท่ีสุด ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตอ้งลดภาวะโลกร้อนและลดการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างความร่วมมือในด้านตา่งๆ เช่น (1) ด้านการพัฒนาสังคม 

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มตา่งๆ ในสังคม (2) ด้านการพัฒนาเสริมทักษะและความรู้ด้าน

การผลิต โดยน าเอาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ (3) ด้านการส ร้างงานและการ

คุ้มครองทางสังคม (4) ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค ท่ี

ตดิตอ่  และ (5) ด้านการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นต้น จากท่ี

กล่าวมาเบ้ืองตน้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งอาศัยการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ในหลายด้าน ต่อเนื่องถึงการ

น าไปสู่การใช้เชิ งบูรณาการและเกิดความสมดุล  ท้ังด้ านกายภาพโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคม  และ

วัฒนธรรม โดยประเทศไทยได้มีรูปแบบการพัฒนาท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาชนบทและชุมชนใน

หลายพ้ืนท่ี ท่ีมีการน้อมน าเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยได้ยึด

หลักการ “เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา” โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

13.1  การพัฒนาหลักสูตร  

การจัดการหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ได้ให้ความส าคัญในด้านหลักสูตรโดย

พัฒนาและออกแบบการศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร์หลายด้าน มีการนอ้มน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ร่วมกับแนวคิดด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คุณภาพ

และคุณธรรม เป็น Global citizen และเป็นประโยชน์ตอ่สังคม ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและความก้าวหน้าด้านวิชาการท้ังด้านการเรียนการสอน ด้าน

การวิจัย และด้านความเป็นสากล  

ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์

ภายนอกท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนายุทธศาสตร์

และเป้าหมายการสร้างการเรียนรู้ให้กับบัณฑิต  เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์  

เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความ

เข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะก่อใ ห้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถด้านต่างๆ 

ดังนี้ (1) ด้านความรู้และความสามารถในงานวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการปรับใช้

เคร่ืองมือทางด้านระบบศาสตร์ท่ีเป็นการบูรณาการความรู้ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม (2) ด้านการ

สังเคราะห์ปัญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการ

พัฒนาการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถ

ชี้น าการพัฒนาสังคมได้ หรือน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตร

และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กับชุมชนและภาคชนบท ตลอดจนผู้ มี   

ส่วนเกี่ยวข้องตั้งแตร่ะดับชุมชนท้องถิ่นองค์กรรัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ และ 

(4) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 

เศรษฐกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตติน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้

มีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การด าเนนิชีวิต ตลอดจนการปรับใช้ในการพัฒนาท่ีจะสามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 

13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า “มหาวิทยาลั ยเชียง ใหม่เป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการวิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพ่ึงตนเองได้” ซึ่งถือเป็น

แผนในการพัฒนาการศึกษา ในขณะท่ีพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการ
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จัดการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตอ้งการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี  คนเก่ง           

รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และเป็นผู้น าทางด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้

เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา

ประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังของชนบท ของรัฐ และของสถาบันการศกึษา โดยเฉพาะการศกึษา

ในระดับสูงสุดของบัณฑิตศกึษานี้ ได้วิเคราะห์โดยค านึงถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนา

หลักสูตร ตลอดจนความตอ้งการการศกึษาและการพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป รวมถึงการพัฒนาการศึกษาในด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดว้ย 

 ดังนัน้ การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคลเพ่ือเป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนในชนบท

จึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน ม่ันคง และพ่ึงตนเองได้ ท้ังนี้ เนื่องจากบุคคล

ดังกล่าว ซึ่งมีท้ังบุคลากรภาครัฐและเอกชนจะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ประสานจัดการ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในชนบท อันมีผลท าให้เกษตรกรหรือประชาชนในชนบทรู้จักคิดเป็น ท าเป็น และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเกษตรกรและ

ชุมชนในชนบทเป็นงานท่ียาก ตอ้งอาศัยผู้น าหรือนักบริหารจัดการท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา ทฤษฎี 

หลัก และวิธีการในการท างานดา้นนี้ ตลอดจนเป็นผู้ท่ีมีทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจท่ี

ถูกต้องและเหมาะสมในการท างานหรือการแก้ปัญหาในการพัฒนาชนบท การให้การศกึษาในขั้นสูงแก่

บุคคลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การพัฒนาศักยภาพการท างานให้เกิดประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดไป 

 ข้อสรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มีดังนี้ 

1) การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทอย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจให้มีขีดความสามารถท่ี

พ่ึงตนเองได้ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมชนบท ตลอดจนการพัฒนาชนบทให้คงสภาพท่ีมี

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทางสังคมชนบทของคนส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอัน

มาก  

2) การศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในระดับปริญญา โทนี้จะเสริมสร้าง

ก าลังคนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาวะการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็น

บูรณาการ และสามารถเข้าใจวิวัฒนาการของสังคมชนบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ และ

สามารถจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาสังคมชนบทในแนวทางท่ีด ารงเอกลักษณ์ของชนบทไทยได้อย่าง

ย่ังยืนได ้

3) การส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเฉพาะการ พัฒนา
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คุณภาพคนในการท างานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งจะ เป็นก าลังส า คัญ ท่ีมี

ความสามารถในเชิงวิเคราะห์วิจัยสภาวการณ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและสังคมชนบทได้

อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะสามารถน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควชิา / หลักสูตรอื่น  

หมวดวชิา กระบวนวชิา 

(ระบุรหัสกระบวน

วชิา) 

เป็นกระบวนวชิาของ

หลักสูตรโดยตรง  

(ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควชิา และคณะ 

ท่ีเปิดสอนกระบวน

วชิานี้ 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ   ไม่มี  

วิชาเลอืกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

  ไม่มี  

วิชาเลอืกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

ให้นักศกึษาเลือกเรียน

กระบวนวิชาในระดับ

ปริญญาโทท่ีเปิดสอน

ในคณะเกษตรศาสตร์ 

หรือคณ ะอื่ นๆ  โด ย

คว าม เห็ นช อบ ขอ ง

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

     

14.2 กระบวนวชิาท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียนร่วมได้   -ไม่มี- 

14.3  การบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการ โดยสาขาวิชาฯ ท าหนังสือเพ่ือขอพิจารณาเปิดสอนกระบวนวิชาไปยังคณะฯ 

เจ้าของวิชา เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนนัน้ๆ  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1    ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท เป็นหลักสูตรท่ี

น าหลักปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทมาบูรณาการร่วมกัน และประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมของการเกษตรในชุมชน

ชนบท ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมชนบทให้กับประชาชนในภาคเกษตร

และภาคชนบทให้มีขีดความสามารถท่ีพ่ึงตนเองได้ดีย่ิงขึน้  

1.2   วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี : 

 1) ความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2) ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนนิการวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรไปสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกับประชาชนภาคเกษตรและภาคชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแตร่ะดับชุมชนท้องถิ่น องค์กรรัฐ 

และเอกชน 

4) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถให้ค าแนะน าด้านการพัฒนาการ

เกษตร และการพัฒนาชนบท 

5) คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตติน 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งช้ี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ท่ีอยู่ใน

การประเมินคุณภาพการศกึษา

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

ในด้ านความพึ งพอ ใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ี

ได้ งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน  1 ปี 

 ร้อยละความพึงพอใจของมหาบัณฑิต

ท่ีมีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอ ใจของนายจ้าง  

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี   

  ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

  ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

  มีภาคการศกึษาพิเศษ       

  ไม่มีภาคการศกึษาพิเศษ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

  - ไม่มี- 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1  วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ระบบการศกึษาตลอดปี  

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ .............................. 

  ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ (แบบ 1 และ แบบ 2) 

 นอกเวลาราชการ (แบบ 3) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. 

  ระบบหนว่ยการศกึษา  

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ .............................. 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

  1) ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาในประเทศหรือ

ตา่งประเทศในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเรียนวิชาในสาขาเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต หากได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากต่างประเทศท่ี เทียบเท่าปริญญาตรีจะต้องมี

มาตรฐานท่ีประเมินแล้วเทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
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  3) ผู้สมัครตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.25 และมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพิีมพ์

เผยแพร่แล้ว หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานหรือการวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร ระบบเกษตร การจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี  นับถึงวันเปิดภาค

การศกึษา 

  4) คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก1) 

  1) ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาในประเทศหรือ

ตา่งประเทศในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเรียนวิชาในสาขาเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต หากได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากต่างประเทศท่ี เทียบเท่าปริญญาตรีจะต้องมี

มาตรฐานท่ีประเมินแล้วเทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน

หรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร ระบบเกษตร 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร หรือสาขาอื่ นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวัน

เปิดภาคการศกึษา 

 4) คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 

  1) ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาในประเทศหรือ

ตา่งประเทศในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเรียนวิชาในสาขาเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยก ว่า 30 

หน่วยกิต หากได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากต่างประเทศท่ี เทียบเท่าปริญญาตรีจะต้องมี

มาตรฐานท่ีประเมินแล้วเทียบเท่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน

หรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร ระบบเกษตร 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นับถึงวัน

เปิดภาคการศกึษา 
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 4) คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 

 นักศกึษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลอืกได้ 

  อื่นๆ คือ มีความรู้พ้ืนฐานดา้นสง่เสริมการเกษตรไม่เพียงพอ 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ 

 จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการว างเป้าหมายชี วิต  เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหนา้ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศกึษา 

  จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศกึษา และให้เนน้ย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 

  จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศกึษา 

  อื่นๆ คือ ให้นักศึกษาได้เรียนเพ่ิมเตมิ เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ภาคการศกึษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาท่ีคาดว่าจะรับ 

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ภาคปกติ 

หลักสุตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ภาคปกติ 

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 

 

5 

 

15 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

15 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

15 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

15 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

15 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 
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ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 

ภาคการศกึษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา           

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ภาคปกติ 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ภาคปกติ 

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

15 

 

20 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

15 

 

20 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

15 

 

20 
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- 
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2.6   งบประมาณตามแผน  

 1) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตัง้งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได้ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได้ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได้ 
การเรียนการสอน 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 

วิจัย 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 23,890,600 9,252,307 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900,000 14,449,050 3,900,000 14,586,660 3,900,000 14,724,270 

การท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
- 383,775 - 387,430 - 391,304 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 787,805 250,200 795,307 250,200 803,260 

บริหารมหาวิทยาลัย 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 32,681,086 10,159,801 

รวม 145,424,195 52,646,056 148,612,456 53,147,445 151,774,039 53,943,034 

รวมท้ังสิ้น 198,070,253 201,759,901 205,717,073 

 

2) ค่าใช้จ่ายต่อหัวตอ่หลักสูตร (ประมาณการใช้จ่ายของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท) ของนักศกึษาระดับปริญญาโทท่ีเข้าศกึษาในแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

(กรณีมีนักศกึษา 7 คน) 70,612 บาทตอ่คนตลอดหลักสูตร และแบบ 3 (แผน ข) (กรณีมีนักศกึษา 15 คน) 

110,568 บาทตอ่คนตลอดหลักสูตร 

2.7   ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
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  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1) กระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะท่ีเกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหนว่ยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชาท่ี

นักศกึษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ อาจตอ้งมีการพิจารณา

ปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา         

พ.ศ. 2559 เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศกึษาการย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการ

เทียบโอนหนว่ยกิตของนักศกึษาบัณฑิตศึกษา  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1   หลักสูตร  
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนว่ยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หนว่ยกิต  

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หนว่ยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานพินธ์  
  352797 วิทยานพินธ์ปริญญาโท   36 หนว่ยกิต 

ข.  กิจกรรมทางวชิาการประกอบด้วย 

1) การเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานพินธ์ในการสัมมนาอย่างนอ้ยภาค

การศกึษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศกึษาจะตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ัง

ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2) ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาตท่ีิอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ือง และเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของงานวิทยานพินธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 

อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
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3) ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศึกษาเป็นชื่อ

แรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

4) นักศกึษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และประธานกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

ค.  กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย: ภาษาตา่งประเทศ 

2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

352311  หลักการส่งเสริมการเกษตร   3  หนว่ยกิต   

เฉพาะผู้ ท่ีไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชาดังกล่าว หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       

                  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรือ รหัส 352) 

     3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวชิาเรียน    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

  1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

           1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    15 หนว่ยกิต 

352712 ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริม 

  การเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานสง่เสริม 

    การเกษตร 3  หนว่ยกิต 

352721 การส่งเสริมการเกษตรกับ 

 การพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท  3 หนว่ยกิต 

352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1   1 หนว่ยกิต 

352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2   1 หนว่ยกิต 

352793 การศกึษาดูงานดา้นสง่เสริมการเกษตร 1 หนว่ยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

ให้นั กศึกษาเลือก เรียนจากกระบวนวิชาต่อ ไปนี้  หรือกระบวนวิชาอื่ นๆ              

ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  
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352711  การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ  3 หนว่ยกิต 

352714  การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจ 

  การเกษตร      3 หนว่ยกิต 

352715  การนเิทศงานสง่เสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

352716  จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

352731   การตดิตอ่สื่อสารและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศทางการเกษตร   3 หนว่ยกิต 

352741  การศกึษาชุมชนเกษตร    3   หนว่ยกิต 

352769 หัวข้อเลอืกสรรด้านการส่งเสริม 

  การเกษตรและพัฒนาชนบท 1 หนว่ยกิต 

352821  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ 

  และงานสง่เสริมการเกษตรและ 

  พัฒนาชนบท     3 หนว่ยกิต 

 .21   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   6 หนว่ยกิต 

 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

 1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

    ให้นักศกึษาเลอืกเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนใน             

คณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง: ไม่มี 

ข. ปริญญานพินธ์ 

352799  วิทยานพินธ์ปริญญาโท 12 หนว่ยกิต 

ค.  กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย: ภาษาตา่งประเทศ 

2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

352311  หลักการส่งเสริมการเกษตร   3  หนว่ยกิต   

 เฉพาะผู้ ท่ีไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชาดังกล่าว หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ง.  กิจกรรมทางวชิาการประกอบด้วย 

1) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาตท่ีิอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

2) ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศึกษาเป็นชื่อ

แรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
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3) นักศกึษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และประธานกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

      1) นักศกึษาจะต้องการสอบประมวลความรู้ผ่าน โดยนักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบต่อบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

2) ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยตอ้งย่ืนค า

ร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบคร้ังแรก 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       

                  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรือ รหัส 352) 

3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  

 ก.  กระบวนวชิาเรียน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 1.   กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า 33 หนว่ยกิต 

  1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  18 หนว่ยกิต 

352712 ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริม 

 การเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานสง่เสริม 

 การเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352715 การนเิทศงานสง่เสริมการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352721  การส่งเสริมการเกษตรกับ 

  การพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1 1 หนว่ยกิต 

352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2  1 หนว่ยกิต 

352793 การศกึษาดูงานดา้นสง่เสริมการเกษตร 1 หนว่ยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า  9  หนว่ยกิต 

    ให้นั กศึกษาเลื อก เรียนจากกระบวนวิ ชาต่อไปนี้  หรือกระบวนวิ ชาอื่ นๆ             

ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

352711  การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 3 หนว่ยกิต 
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352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจ 

 การเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352731 การตดิตอ่สื่อสารและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศทางการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352741  การศกึษาชุมชนเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352769 หัวข้อเลอืกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

  และพัฒนาชนบท   1  หนว่ยกิต 

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ 

 และงานสง่เสริมการเกษตร 

 และพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

1.2   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

 1.2.1   กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

 1.2.2   กระบวนวิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

           ให้นั ก ศึก ษา เลื อก เรียน กระบ วน วิ ชาในระดั บป ริญ ญ าโท  ท่ี เปิ ดส อ นใน               

คณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง: ไม่มี 

ข.  ปริญญานพินธ์ 

352798 การค้นคว้าอิสระ   6      หนว่ยกิต 

ค.  กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย: ภาษาตา่งประเทศ 

2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร             3 หนว่ยกิต 

เฉพาะผู้ ท่ีไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชาดังกล่าว หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ง.  กิจกรรมทางวชิาการประกอบด้วย 

1) ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่

ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการอื่นท่ีสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

2) ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ ต้องระบุ

นักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 
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3) นักศกึษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และประธานกรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

1) นักศึกษาจะต้องการสอบประมวลความรู้ผ่าน โดยนักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบต่อ บัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

2) ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยตอ้งย่ืนค า

ร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบคร้ังแรก 

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา       

                สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรือ รหัส 352) 

3.1.2.1   Type 1 (Plan A Type A1) 

 Degree Requirements     Total   36  credits 

 A. Thesis  

  352797 Master’s Thesis   36  credits 

B. Academic Activities 

  1) A Student has to present a seminar on the topic related to his/her thesis once every 

semester for at least 2 semesters and students have to attend seminar every semester that the 

course is offered. 

  2) At least 1 master’s thesis work or a past of master’s thesis work must be puplished or at 

least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database, and at least 1 master’s 

thesis work or a part of master’s thesis work must be presented in a national conference accepted by 

the field of study.   

  3) At least 1 main publication of the thesis work must specify the student as the first author.  

 4) 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. 

C. Non-credit courses 

  1) Graduate School’s requirement: a foreign language  

 2) Program’s requirement 

  352311  Principles of Agricultural Extension  3 credits 

For those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the 

Graduate Program Administrative Committee 
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 Note : Courses in the field of concentration are graduate courses in Agricultural Extension and  

                  Rural Development (AET or Code 352) 

3.1.2.3  Type 2 (Plan A Type A2) 

  Degree Requirements     Total  a minimum of 39  credits 

 A. Coursework   a minimum of 27  credits 

 1.    Graduate Courses                                   a minimum of  27  credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 21  credits 

  1.1.1  Required courses  15 credits 

352712 Research Methodology in Agricultural Extension   3 credits 

352713 Planning and Evaluation in Agricultural Extension   3 credits 

352721  Agricultural Extension and Rural Development   3  credits 

352743 Agricultural Systems for Rural Development   3 credits 

352791 Seminar on Agricultural Extension 1   1 credit 

352792 Seminar on Agricultural Extension 2   1 credit 

352793 Agricultural Extension 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. 

352711  Comparative Agricultural Extension   3  credits 

352714  Agricultural Extension and Agricultural Business   3 credits 

352715  Supervision in Agricultural Extension   3 credits 

352716  Psychology for Agricultural Extension   3 credits 

352731  Agricultural Communication and Information Technology   3 credits 

352741  Agricultural Community Study   3 credits 

 352769 Selected Topics in Agricultural Extension 

                                   and Rural Development   1 credit 

            352821  Modern Management for Agricultural Extension and  

             Rural Development Work and Organization   3 credits 

1.2 Other courses a minimum of    6 credits 

1.2.1  Required courses: none    

1.2.2  Elective courses            a minimum of    6 credits 
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         Student may select the following graduate subjects offered in the faculty of 

Agriculture or other faculties with the approval of students’ advisors. 

2.  Advanced undergraduate courses: none  

B.   Thesis  12 credits 

 352799 Master’s Thesis 12 credits 

C.  Non-credit courses 

 1) Graduate School’s requirement: a foreign language  

 2) Program’s requirement 

  352311  Principles of Agricultural Extension  3 credits 

For those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the 

Graduate Program Administrative Committee 

D.  Academic Activities 

 1) At least 1 master’s thesis work or a past of master’s thesis work must be puplished or at 

least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database.   

  2) At least 1 main publication of the thesis work must specify the student as the first author.  

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. 

E. Comprehensive Examination  

1) A student must complete a comprehensive 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. 

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

                  Rural Development (AET or Code 352) 

3.1.2.2  Type 3 (Plan B) 

Degree Requirements               Total  a minimum of 39 credits 

A. Coursework   a minimum of 33 credits 

 1.    Graduate courses  a minimum of  33 credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 27 credits 

  1.1.1  Required courses  18 credits 

352712 Research Methodology in Agriculture Extension   3 credits 
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352713  Planning and Evaluation in Agricultural Extension   3 credits 

352715 Supervision in Agricultural Extension   3 credits 

352721  Agricultural Extension and Rural Development   3 credits 

352743 Agricultural Systems for Rural Development   3 credits 

352791 Seminar on Agricultural Extension 1   1 credit 

352792 Seminar on Agricultural Extension 2   1 credit 

352793 Agricultural Extension Study Tour   1 credit 

1.1.2  Elective courses a minimum of    9 credits 

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

graduate program administrative committee. 

352711 Comparative Agricultural Extension   3 credits 

352714  Agricultural Extension and Agricultural Business   3 credits 

352716  Psychology for Agricultural Extension   3 credits 

352731  Agricultural Communication and Information Technology   3 credits 

352741  Agricultural Community Study   3 credits 

 352769 Selected Topics in Agricultural Extension 

                        and Rural Development   1  credit 

            352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

            Rural Development Work and Organization   3 credits 

 Other courses a minimum of    6 credits 

1.2.1  Required courses: none    

1.2.2  Elective courses a minimum of    6 credits 

         Student may select the following graduate subjects offered in the faculty of 

Agriculture or other faculties with the approval of students’ advisors. 

2.   Advanced undergraduate courses: none 

B.   Thesis    6 credits 

 352798 Independent Study   6 credits 

C.  Non-credit courses 

 1) Graduate School’s requirement: a foreign language  

 2) Program’s requirement 

  352311 Principles of Agricultural Extension   3 credits 
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For those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the 

Graduate Program Administrative Committee 

D.  Academic Activities 

 1) At least 1 independent study work or a past of independent study work must be published 

in CMU Graduate Journal or in other academic publication approved by the field of study and the 

graduate school. 

  2) At least 1 main publication of the independent study work must specify the student as the 

first author. 

 3) A student has to report independent study progress to the Graduate Program 

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

Graduate Study Committee. 

E.  Comprehensive Examination 

1) A student must complete a comprehensive 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 

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

                 and Rural Development. (AET or Code 352) 

3.1.3 กระบวนวชิา  

       (1) หมวดวชิาบังคับ   หน่วยกิต 

 352712 ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6)                    

             (Research Methodology in Agricultural Extension) 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานสง่เสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
           (Planning and Evaluation in Agricultural Extension) 

352715 การนเิทศงานสง่เสริมการเกษตร  (ส าหรับ แผน ข)  3(3-0-6) 

           (Supervision in Agricultural Extension) 

 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 3(3-0-6) 

  (Agricultural Extension and Rural Development) 

352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท      3(3-0-6) 

 (Agricultural Systems for Rural Development) 

352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1   1(1-0-2) 

           (Seminar on Agricultural Extension 1) 
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352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2      1(1-0-2) 

(Seminar on Agricultural Extension 2) 

352793 การศกึษาดูงานดา้นสง่เสริมการเกษตร      1(0-6-0) 

  (Agricultural Extension Study Tour) 

(2) หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

 (Comparative Agricultural Extension) 

 352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร      3(3-0-6) 

  (Agricultural Extension and Agricultural Business) 

352715 การนเิทศงานสง่เสริมการเกษตร  (ส าหรับ แผน ก แบบ ก2) 3(3-0-6) 

           (Supervision in Agricultural Extension) 

352716  จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

 (Psychology for Agricultural Extension) 

352731  การตดิตอ่สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร      3(3-0-6) 

 (Agricultural Communication and Information Technology) 

352741 การศกึษาชุมชนเกษตร      3(3-0-6) 

 (Agricultural Community Study) 

352769 หัวข้อเลอืกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท         1(1-0-2) 

(Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development) 

352821  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและงานสง่เสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

           และพัฒนาชนบท   

           (Modern Management for Agricultural Extension and Rural Development 

           Work and Organization) 

 (3)  หมวดวชิาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ 

 ให้นักศกึษาเลอืกเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท ท่ีเปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือ   

คณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(4) หมวดวชิาวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 

352797 วทิยานพินธ์ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก1)                     36 หนว่ยกิต 

           (Master’s Thesis)                                                  

352799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก2)                      12 หนว่ยกิต 

           (Master’s Thesis)                                                  

352798 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)                                                 6 หนว่ยกิต 

           (Independent Study) 
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หมายเหตุ:  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

  รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยชื่อย่อกระบวนวิชา (ก.สส. หรือ 352) ตามด้วยเลข 3 หลัก      

มีความหมายดังนี้ 

 1.  เลข 3 ตัวแรก   แสดงถึง  คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานัน้สังกัด 

 2.  เลขหลักร้อย แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 

 3.  เลขหลักสิบ   แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   เลข 0-8  ก าหนดเป็นกระบวนวิชา บรรยาย 

   เลข 9    ก าหนดเป็นกระบวนวิชา ฝึกปฏิบัต ิสัมมนา วิทยานพินธ์ 

                                            และการค้นคว้าอิสระ 

 4.  เลขหลักหนว่ย   แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา     

3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ

ของมหาวิทยาลัย 

- 352797 วิทยานพินธ์ปริญญาโท  12 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

-   - 

 เสนอหัวข้อและโครงร่าง

วิทยานพินธ์ปริญญาโท 

-  น าเสนอความก้าวหนา้ของ

วิทยานพินธ์ปริญญาโท 

 

 รวม -  รวม 12 
 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352797 วิทยานพินธ์ปริญญาโท  12 352797 วิทยานพินธ์ปริญญาโท  12 

 น าเสนอความก้าวหนา้ของ

วิทยานพินธ์ปริญญาโท 

-  สอบวิทยานพินธ์ปริญญาโท  

 รวม 12  รวม 12 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3 352713 การวางแผนและประเมินผล

งานสง่เสริมการเกษตร 

3 

352721 การส่งเสริมการเกษตรกับ

การพัฒนาชนบท 

3 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา

ชนบท 

3 

352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1 1 235279  สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2 1 

xxxxxx กระบวนวิชาเลอืกนอก
สาขาวิชา 

3 352xxx กระบวนวิชาเลอืกใน

สาขาวิชา 

3 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

-  เสนอหัวข้อและโครงร่าง

วิทยานพินธ์ปริญญาโท 

 

 รวม 10  รวม 10 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

335279  การศกึษาดูงานดา้นสง่เสริม

การเกษตร 

1 352799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6 

27935 9 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 6  สอบประมวลความรู้ - 

352xxx กระบวนวิชาเลอืกใน

สาขาวิชา 

3  สอบวิทยานพินธ์ปริญญาโท  

xxxxxx กระบวนวิชาเลอืกนอก
สาขาวิชา 

3    

 รวม 13  รวม 6 
 

หมายเหตุ  กระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 352311 ให้นักศึกษาก าหนดการลงทะเบียนเรียนตาม

ความเหมาะสม  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
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            3.1.4.3 แบบ 3 (แผน ข) 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3 352713 การวางแผนและประเมินผล

งานสง่เสริมการเกษตร 

3 

352721 การส่งเสริมการเกษตรกับ

การพัฒนาชนบท 

3 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา

ชนบท 

3 

352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1 1 352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2 1 

xxxxxx กระบวนวิชาเลอืก 

นอกสาขาวิชา 

3 352xxx กระบวนวิชาเลอืก 

ในสาขาวิชา 

3 

 สอบผ่านเงื่อนไข  

ภาษาตา่งประเทศ 

-  เสนอหัวข้อและโครงร่าง 

การค้นคว้าอิสระ 

 

 รวม 10  รวม 10 
      

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352715 การนเิทศงานสง่เสริม

การเกษตร 

3 352798 การค้นคว้าอิสระ 6 

352793 การศกึษาดูงานดา้นสง่เสริม

การเกษตร 

1  สอบประมวลความรู้ - 

352xxx กระบวนวิชาเลอืก 

ในสาขาวิชา 

3  สอบการค้นคว้าอิสระ  

352xxx กระบวนวิชาเลอืก 

ในสาขาวิชา 

3    

xxxxxx กระบวนวิชาเลอืก 

นอกสาขาวิชา 

3    

 รวม 13  รวม 6 
  

หมายเหตุ  กระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 352311 ให้นักศึกษาก าหนดการลงทะเบียนเรียนตาม

ความเหมาะสม  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

 ระบุไว้ในภาคผนวก 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า  
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),

สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล* 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. (Technology and Agrarian 

Development), Wageningen 

University, Netherland, 2007

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา, 2536 

6.5 3 6.5 3 62 (12) 

2 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล* 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2552 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

6 3 6 3.5 22 (22) 

3 อ. ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล* 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. Agricultural System and 

Engineering, Asian Institute of 

Technology, Thailand, 2009 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

6 3 6 3 11 (11) 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. (Agricultural and 

Extension Education), 

Mississippi State  University, 

USA, 1998 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2526 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 

3 3 3 3 37 (17) 

5 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. (Agriculture and Rural 

Development), University of 

Western Sydney, Australia, 

1997 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

2529  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

1.5 3 3 3 27 (6) 

6 รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. (Rural Development), 

Central Luzon State University, 

Philippines, 1992 M.S. 

(Agribusiness Management), 

Central Luzon State University, 

Philippines, 1990 

ทษ.บ.(บริหารธุรกิจการเกษตร), 

มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้, 2526 

6 3 4.5 3 62 (9) 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

7 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Ph.D. (Rural Development), 

Central Luzon State University, 

Philippines, 1991 M.S. (Rural 

Development), Central Luzon 

State University, Philippines, 

1989 

ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2528 

4.5 3 4.5 3 33 (13) 

8 อ. ดร. ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

4.4  - 3 3 7 (7) 

9 อ. ดร. สุกิจ กันจินะ 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

Dr. sc. agr. (Agricultural 

Communication and Exyension), 

University of Hohenheim, 

Germany, 2015 

M.Sc. (Agricultural Scinces, 

Food Security and Natural 

Resource Management in the 

Tropics and Subtropics), 

University of Hohenheim, 

Germany, 2005 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

6 1.4 6 3 2 (2) 

 

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2) อาจารย์ล าดับท่ี 1-8 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  3) อาจารย์ล าดับท่ี 1-9 คือ อาจารย์ประจ า 

      4) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแตง่ต ารา ระบุในภาคผนวก 

 



32 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

  - ไม่มี – 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาท่ีจะเกิดและสอดคล้องตาม

ปรัชญา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้ 

 นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสื่ อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโล ยีการเกษตรมี

ระเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร สามารถบูรณาการความรู้จากชั้น

เรียนกับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน มีทักษะ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม

เผยแพร่การเกษตร และการพัฒนาชนบท การถ่ ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาและ

สถานการณ์เฉพาะหนา้มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชา 352793  การศึกษาดู งานด้านส่งเสริม

การเกษตร เป็นการทัศนศึกษาดู งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศหรือตา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน

รวมท้ังการวิเคราะห์ประเมินผล 

 4.2 ช่วงเวลา  

   ในช่วงเวลาของการเรียนในกระบวนวิชา 352793 (การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร) ใน

การจัดกิจกรรมทางวิชาการในปีท่ี 2 เฉพาะแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) และแบบ 3 (แผน ข) ท่ีนักศึกษาตอ้ง

ศกึษาดูงานฯ ในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท ตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตรในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดท ารายงานการศึกษา 

แล้วน าเสนอเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายกระบวนวิชาเพ่ือ

ก าหนดตารางวัน-เวลา การเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 กระบวนวิชา 352797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (แบบ 1 แผน ก แบบ ก1) 352799 วิทยานิพนธ์

ปริญญาโท (แบบ 2 แผน ก แบบ ก2) และกระบวนวิชา 352798 การค้นคว้าอิสระ (แบบ 3 แผน ข) 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยการส่งเสริมการเกษตรและฝึกการค้นคว้า

และด าเนนิงานวิจัย หรืองานส ารวจท่ีสนใจ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
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สาขาวิชา และจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจั ย ท้ังนี้ทางสาขาวิชาได้

ก าหนดกลุ่มของงานวิจัยไว้ 3 ด้านดว้ยกัน คือ  

1)   การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agricultural Extension and Rural Development) 

(1) การประยุกต์เทคนิคในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Technique Applied for 

Agricultural Extension and Rural Development) 

(2) เกษตรทางเลอืก (Alternative Agriculture) 

 (3) ระบบเกษตร (Agricultural System) 

 (4) จิตวิทยาในงานสง่เสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension) 

 (5) การบริหารและการจัดการทางด้านสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

  (People’s Participation in Rural Development) 

 2)  การบริหารและการจัดการทางด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Administration in 

Agricultural Extension and Rural Development) 

(1) องค์กรทางด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Organization of Agricultural 

Extension and Rural Development) 

(2) การพัฒนาบุคลากรและคณะท างาน (Personnel and Staff Development) 

(3) การควบคุมดูแลและติดตามผลในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Supervising 

and Monitoring in Agricultural Extension and Rural Development) 

(4) การประเมินผลโครงการส่ งเส ริมการเกษตรและพั ฒนาชนบท (Project Evaluation in 

Agricultural Extension and Rural Development) 

(5) การจัดการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (Learning Management in Local Community) 

3)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารการเกษตรและการพัฒนาชนบท ( Technology 

Transfer and Communication in Agricultural Extension and Rural Development) 

(1) หลักวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการกระจายนวัตกรรมทางการเกษตร (Technique for  

  Technology Transfer and Agricultural Innovation Diffusion) 

(2) การด าเนินงานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ( Implementation of Local 

Wisdom and Modern Technology) 

(3) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตร (Adoption of Agricultural Technology) 

(4 ) การประชาสัมพัน ธ์ในงานส่ง เส ริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Public Relations in 

Agricultural Extension and Rural Development) 

(5) การผลิตสื่อ (Media Production) 

(6) การตดิตอ่สื่อสารทางด้านสง่เสริมการเกษตร (Communication in Agricultural Extension) 

(7) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Information 

Technology Management in Agricultural Extension and Rural Development) 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

      1) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร และสามารถท าวิจัย

ได ้

 2) นักศกึษาสามารถด าเนนิการวิจัยทางการส่งเสริมเกษตรได้ด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  3) นักศกึษามีจริยธรรมในการวิจัย 

  4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตแิละอธิบายผลการศกึษาได้ 

 5) นักศกึษาสามารถจัดท ารายงานตามรูปแบบและน าเสนอผลการวิจัย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.3 ช่วงเวลา  

  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 1 

      ภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 ปีท่ี 2 

  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     ภาคการศกึษาท่ี 1 และภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 2 

           แบบ 3 (แผน ข)                 ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีท่ี 2 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต  

   แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  36 หนว่ยกิต 

  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)       12 หนว่ยกิต 

   แบบ 3 (แผน ข)                     6 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

1) นักศกึษาเข้าร่วมสัมมนาและร่วมน าเสนอผลงานร่วมกับนักศกึษาในหลักสูตรฯ อย่างนอ้ยภาค

การศกึษาละ 1 คร้ัง เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2) เม่ือนักศึกษาพร้อมแล้วก็ให้มีการน าเสนอโครงร่างวิทยานพินธ์ตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานพินธ์ (สาขาวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศกึษาเป็นรายบุคคล และเลอืกคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ) เพ่ือหาข้อเสนอแนะและ

ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายก่อนสง่เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร 

การวางแผนงานวิจัย นั กศึกษาท าการสอบหัวข้ อ โครงร่างวิทยานิพน ธ์ โดยคว ามเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

4) ในการพิจารณาอนุมัติหัว ข้ อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น  หลั กสู ตรฯ จัด ให้มีการประชุ ม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามหลักและ

มาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ของนักศกึษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐาน

ทางวิชาการ ซึ่งจะตอ้งมีการปรับปรุงใหม่โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขหลายประเด็นก็จะให้ส่งเข้าท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาในคร้ังต่อไป หากผ่านความเห็นชอบก็จะส่งไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป 

5) หากหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อย นักศกึษา 

จะด าเนนิงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารย์

ท่ีปรึกษาหลัก 

6) นักศกึษาท่ีจะขอสอบวิทยานพินธ์ได ้ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักก่อน 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาสัมมนาส่งเส ริมเกษตร 1 และ 2 เพ่ือให้

นักศึกษาได้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์  และน าเสนอให้คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิช าฯ ได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานพิน ธ์ ตอ่ไป 

2) เม่ือนักศึกษาพร้อมแล้วก็ให้มีการน าเสนอโครงร่างวิทยานพินธ์ตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานพินธ์ (สาขาวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศกึษาเป็นรายบุคคล และเลอืกคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ) เพ่ือหาข้อเสนอแนะและ

ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายก่อนสง่เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร 

การวางแผนงานวิจัย นั กศึกษาท าการสอบหัวข้ อ โครงร่างวิทยานิพน ธ์ โดยคว ามเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้ อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น  หลั กสู ตรฯ จัด ให้มีการประชุ ม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามหลักและ

มาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ของนักศกึษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐาน

ทางวิชาการจะต้องมีการปรับปรุงใหม่โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขหลายประเด็นก็จะให้ส่งเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาในคร้ังต่อไป หากผ่านความเห็นชอบก็จะส่งไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป 

5) หากหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อย นักศกึษา 

จะด าเนนิงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารย์

ท่ีปรึกษา 

6) นักศกึษาท่ีจะขอสอบวิทยานพินธ์ได ้ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักก่อน 

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)  

1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาสัมมนาส่งเส ริมเกษตร 1 และ 2 เพ่ือให้

นักศึกษาได้พัฒนาโครงร่างการค้นคว้าอิสระ และน าเสนอให้คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างฯ ตอ่ไป 
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2) เม่ือนักศึกษาพร้อมแล้วก็ให้มีการน าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระตอ่คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (สาขาวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศกึษาเป็นรายบุคคล  และเลือก

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก) เพ่ือหา

ข้อเสนอแนะและปรับปรุงคร้ังสุดท้ายก่อนสง่เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ การค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร 

การว างแผนงานวิจัย นั กศึกษาท าการสอบหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระนั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม

หลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระของนักศกึษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลัก

และมาตรฐานทางวิชาการ จะตอ้งมีการปรับปรุงใหม่โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขหลายประเด็นก็จะให้ส่ง

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาในคร้ังตอ่ไป หากผ่านความเห็นชอบก็จะส่งไปขอ

อนุมัตจิากคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป 

5) หาก หัวข้อ โครงร่างการค้นคว้าอิสระ ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อย 

นักศกึษาจะด าเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใตก้ารก ากับดูแลของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

6) นักศึกษาท่ีจะขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

ก่อน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

  ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แนวปฏิบัติและ

ขั้นตอนการท าวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ

รับให้ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล  TCI Tier 1 อ ย่างน้อย 1 เร่ือง และเสนอผลงาน

วิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา 

อย่างน้อย 1 เร่ือง  โดยผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษา

เป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   

     ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แนวปฏิบัติและ

ขั้นตอนการท าวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ

รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เร่ือง โดยผลงานวิทยานพินธ์

หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  
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แบบ 3 (แผน ข)  

     ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระโดยการน าเสนอตอ่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ แนวปฏิบัติ

และขั้นตอนการท าวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการอื่น ท่ีสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (หลักสูตรสอง

ภาษา) มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีค ว าม รู้  แ ล ะมีค ว าม เข้ า ใจแ ล ะ

ทัศนคติ ในศาสตร์ด้ านการส่ งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

1) มีการเรียนการสอนสอดแทรกกิจกรรมในภาคบรรยาย 

หลักการทางทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท และปฏิบัติการในและนอกชั้นเรียน โดยอาจารย์ 

และผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในสาขาวิชา 

2) ก าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษาเดินทางไปทัศน

ศกึษาดูงานภายในประเทศหรือตา่งประเทศ เพ่ือศึกษาดู

งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเส ริม

การเกษตรและพัฒ นาชนบทต ลอดจนวัฒ นธรรม

การเกษตรภายในประเทศหรือตา่งประเทศ และจะจัดท า

รายงานการศกึษาน าเสนอ เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน  

3) มีการพัฒ นาคุณ ภาพนักศึกษาด้ว ยกิ จกรรม  ส ร้าง

กิจกรรมการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้น ให้

ผู้ เรียนมีส่ว นร่วม มีการเรียน รู้ด้วยตน เอง  เรียนรู้จาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จริง 

2)  มีความสามารถในวิเคราะห์ปัญหา     

มีคว ามคิ ด ริ เร่ิมส ร้างสรรค์  ก าร

วางแผน การด าเนินการวิจัยด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

เพ่ือ แก้ ไข ปัญ ห าการพัฒ นาก าร

เกษตรและการพัฒนาชนบทได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

1)  จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกประสบการณ์การ

วิจัย การแก้ไขปัญหาจากกรณีศกึษาหรือสถานการณ์ใน

ภาคสนาม มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้ฝึกทักษะการ

สื่อสาร การอภิปราย และการน าเสนอ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

3) มีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถ

และมีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด

และน าเทคโนโลยีการเกษตรไปให้กั บ

ประชาชนภาคเกษตร และภาคชนบท ผู้

มีส่ ว น เกี่ ยว ข้อ งตั้ งแต่ ระดับชุ มชน

ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1)  มีการจัดสัมมนา เพ่ือ ให้นั กศึกษาเข้า ร่วมฟังและร่ว ม

น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังนี้นักศึกษาต้องเข้า

ร่วมสัมมนาทุกคร้ังตามหลักสูตรฯ ได้ก าหนด  

2)  สอนเทคนิคการสื่อสาร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะการสื่อสารจากความสามารถ

ในการน าเสนอ การอภิปรายในชั้นเรียน และจากรายงานท่ี

มอบหมาย 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ    

ความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

3) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงตอ่เวลา การแตง่กาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน อาจารย์ หรือวิทยากร 

2) วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3) ประเมินจากการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
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3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ี

ศกึษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบัตกิารในชั้นเรียน โดยอาจารย์ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในสาขานัน้ๆ 

2) ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และชุมชน 

3) มีกิจกรรมการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม มีการเรียนรู้ด้ วย

ตนเอง เรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) การวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน รายงานการศึกษาค้นคว้า 

รายงานการท าโครงงานหรือ รายงานหรือสหกิจศกึษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีการอภิปรายกลุ่ม 

การท าโครงงาน การใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัตใินชั้นเรียนและภาคสนาม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) การประเมินทักษะโดยใช้ข้อสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม

หรือปฏิบัตงิาน การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  และเป็นผู้ ริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      

และความรับผิดชอบ  

1) จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้ มีการ

ประสานงานกับผู้อื่น  มีการค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูล  มีการมอบหมายภาระงานให้

รับผิดชอบด าเนนิการและเรียนรู้ดว้ยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

 1) ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตล่ะบทบาทของผู้เรียน

ในชั้นเรียน  หรือระหว่างท ากิ จกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี     

       สารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใช้เค ร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกั บการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน  เลอืกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียน ได้ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก้ ไขปัญ หาจาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ฝึกทักษะ   

การสื่อสาร และการน าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1) ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช้เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบหรือการ

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอใน  

ชั้นเรียน และจากรายงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum Mapping)  

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

352711 (การส่งเสริมเกษตรเปรียบเทยีบ)                  

352712 (ระเบียบวิธีการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร)                  

352713 (การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสรมิ  

            การเกษตร) 
                 

352714 (การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร)                  

352715 (การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร)                  
352716 (จิตวิทยาในการส่งเสรมิการเกษตร)                  

352721 (การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท)                  

352731 (การติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

 การเกษตร) 
                 

352741 (การศึกษาชุมชนเกษตร)                  

352743 (ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท)                  

352769 (หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตรและ 

พัฒนาชนบท) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

352791 (สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1)                  

352792 (สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2)                  

352793 (การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตร)                  
352797 (วิทยานิพนธ์)                  

352798 (การค้นคว้าอิสระ)                  
352799 (วิทยานิพนธ์)                  
352821 (การบริหารจัดการยคุใหม่ส าหรับองค์การและงาน    

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) 
                 

 

                   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

ด้านท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

ด้านท่ี 2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศกึษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านท่ี 3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  และเป็นผู้ ริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อม ท้ังแสดงจุดยืนอ ย่าง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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ด้านท่ี 5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ี มีอ ยู่ในปัจจุบันต่อการท าง านท่ีเกี่ ยวกั บการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน  เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

ใช้ระบบอักษรล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแตล่ะกระบวนวิชา 

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มี

ค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นท่ียังไม่มีการประเมินผล 

 (1) อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

  A ดีเย่ียม (excellent) 4.00 

  B+ ดีมาก (very good) 3.50 

  B ด ี(good)  3.00 

  C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 

  C พอใช้ (fair) 2.00 

  D+ อ่อน (poor) 1.50 

  D อ่อนมาก (very poor) 1.00 

  F ตก (failed) 0.00 

 (2) อักษรผลการศกึษาท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้  

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  S เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 

  U ไม่เป็นท่ีพอใจ  (unsatisfactory) 

 (3) อักษรสถานะการศกึษาท่ีไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผลให้ก าหนด ดังนี้  

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

  V เข้าร่วมศกึษา   (visiting) 

  W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 

                                  T ปริญญานพินธ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนนิการ 

           กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท นักศึกษา

จะตอ้งได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนัน้จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

 กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U  ได้แก่ 

กระบวนวิชา ก.สส.791 (352791) ก.สส.792 (352792) ก.สส.793 (352793) ก.สส.797 (352797)  

ก.สส.798 (352798) และ ก.สส.799 (352799) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

1) การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให้นักศกึษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ

 ผลการเรียนรู้ เม่ือสิน้สุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการในแตล่ะสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และ

 การให้คะแนน/ล าดับขั้น 

3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนนิการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

 สถาบันตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร และ แบบรายงาน มคอ.7 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

 1) ประเมินการได้งานท าท่ีสัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได้งาน 

 2) ประเมินความเห็นตอ่ความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 

 3) ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา 

 4) ส ารวจการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

  1)  ปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

  2) สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

  3) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานพินธ์ 

 4) ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ือง และเสนอ

ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

      5) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนยีบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

 1)  ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 2)  มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 3) สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้   

 5)  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
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6) ผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาตท่ีิอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

 โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็น

ชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

    7) เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ ข อ งนั กศึก ษา ท่ีจะได้ รับ การเสนอ ให้ได้ รับ ปริญญ า ป ระก าศ นียบัต ร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2550 

 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)  

 1) ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 2) มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ ยท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 3) สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 4)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

 5) สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระ 

  6) ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่

ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ

แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่น ท่ีสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

โดยโดยผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ ตอ้ง

ระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

    7) เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ ข อ งนั กศึก ษา ท่ีจะได้ รับ การเสนอ ให้ได้ รับ ปริญญ า ป ระก าศ นี ยบัต ร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

 สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

(1) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอ ย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

นอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) 

มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า หรือ มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต  

และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง

วิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิในมุมมอง

ของผู้ ใช้ บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึ งประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่ ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้       

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานพินธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศกึษา  

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เร่ือง 

และเสนอผลงานวิทยานพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ี
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เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง  โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน

วิทยานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

  ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เร่ือง โดย

ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First 

Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)  

   ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้ รับการ

เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ

แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่น ท่ีสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยผลงาน

การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศกึษาเป็นชื่อแรก 

(First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม  โดยก าหนด เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมส ร้างความเป็นพลเมือ งดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศกึษาทุกคนโดยนักศึกษาสามารถปรึกษา

กับอาจารย์ท่ีปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือก

และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาตอ้งก าหนด

ชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีท่ีปรึกษา

กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศกึษา 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศกึษา เพ่ื อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศกึษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิ ทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจตอ่กระบวนการรับอาจารย์และ

การบริหารของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโนม้ผลการด าเนนิงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย  ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนพินธ์ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแตง่ตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธ์ เพ่ือช่วยเหลอืก ากับ ตดิตามในการท า  

ดุษฎีนิพนธ์ และการตพิีมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน ร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท้ัง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอือ้ตอ่การ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 มีการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักศกึษาตอ่สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) / แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) / แบบ 3 (แผน ข)  

ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตหิรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  
x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   

แตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ

มคอ .6 ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 ภายใน 

60 วันหลังสิน้สุดปีการศกึษา 
x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดใน  มคอ .3 และ มคอ .4 (ถ้ ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงาน

ในมคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพ

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง 
x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 
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ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

  x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 3 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้       

   ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ ท่ี 1-5) มีผลด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้

ท่ีมีผลด าเนนิการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้

บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแตล่ะปี 
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หมวดที่ 8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะชั้นปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศกึษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศกึษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงานท่ีระบุในหมวดท่ี  7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 คน     

ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชารวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตล่ะกระบวนวิชาและน าไปสู่การด าเนนิการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรตอ่ไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ท้ังนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1.  ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

ภาควชิาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร      คณะเกษตรศาสตร์ 

ก.สส.311 (352311)   หลักการส่งเสริมการเกษตร                                         3 (2-3-4) 

                           Principles of Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 หลักและวิธีการของการส่งเสริมเกษตรท่ัวไป การพัฒนาในดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

 Principles and Method of Agricultural Extension, The developments of economics and 

Community 
 

ก.สส.711 (352711)  การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

  Comparative Agricultural Extension  

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ความเป็นมาของการส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการของการส่งเสริมการเกษตร แนวทางการ

ส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแตล่ะ

แนวทาง การส่งเสริมการเกษตรในตา่งประเทศและในประเทศไทย  

 History of agricultural extension, development of agricultural extension, current 

agricultural extension approaches, analysis of strengths and weaknesses of agricultural extension 

approaches, agricultural extension in Thailand and foreign countries  

 

ก.สส.712 (352712)  ระเบียบวธิีการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร      3 (3-0-6)  

 Research Methodology in Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ความส าคัญของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร แนวทางการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรใน

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสม การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลการ

วิจัยทางส่งเสริมการเกษตร การใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางส่งเสริมเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่

งานวิจัย 
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 Importance of agricultural extension research; quantitative, qualitative and mixed method 

agricultural extension research approaches; literature search and review; data collection for 

agricultural extension research; statistical analysis for agricultural extension research; data analysis 

with computer programs; qualitative data analysis; research report writing and dissemination 
 

ก.สส.713 (352713)  การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร      3 (3-0-6) 

 Planning and Evaluation in Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การคิดและกระบวนการคิด เพ่ือการวางแผนและประเมินผลงานส่งเส ริมการเกษตร 

กระบวนการวางแผนและประเมินผลแผนงานส่งเสริมการเกษตร เทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผน

และประเมินผลงานส่ งเสริมการเกษตร การเขียนโครงการและการออกแบบเคร่ืองมือส าหรับการ

ประเมินผล การก าหนดตัวบ่งชี้ /เกณฑ์เพ่ือการประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร จรรยาบรรณในการ

วางแผนและประเมินผลงานสง่เสริมการเกษตร และกรณีศกึษาด้านการวางแผนและการประเมินผลงาน

ส่งเสริมการเกษตร  

 Thinking and decision making of planning and evaluation in agricultural extension, 

Planning and evaluation process in agricultural extension, The necessary techniques for planning 

and evaluation in agricultural extension, Writing the agricultural extension plan and instrument 

design for evaluation, Indicators of agricultural extension plan monitoring and evaluation, Ethics for 

planning and evaluation in agricultural extension and case study of project planning and evaluation 

in agricultural extension 
 

ก.สส.714 (352714)  การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร      3 (3-0-6) 

 Agricultural Extension and Agricultural Business 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร เช่น ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้า

เกษตร การตลาดสินค้าเกษตร การเก็บรักษาและการแปรรูป สินเชื่อเพ่ือการเกษตร และการส่งออก

สินค้าเกษตร การส่งเสริมด้านธุรกิจเกษตร และสถาบันต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมด้านธุรกิจ

เกษตร 

 Factors concern with agricultural business in terms of agricultural production, agricultural 

marketing, storing and processing, agricultural credit, agricultural exporting, agricultural promoting 

and Institutions of agricultural business promoting 
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ก.สส.715 (352715)  การนเิทศงานส่งเสริมการเกษตร      3 (3-0-6) 

 Supervision in Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ความหมายและหลักการ

นเิทศ นักนิเทศและหน้าท่ีของนักนิเทศ การวางแผนและประเมินผลการนเิทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

การนเิทศงานสง่เสริมการเกษตร  

 Importance and necessity of supervision, meaning and principles of agricultural extension 

supervision, supervisor and duty of supervisor, planning and evaluation of supervision, problems 

and solution of supervision 
 

ก.สส.716 (352716)  จิตวทิยาในการส่งเสริมการเกษตร      3 (3-0-6) 

 Psychology for Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการจิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร ความตอ้งการและศักยภาพของ

ยุวเกษตรกร เกษตรกรวัยท างานและผู้สูงอายุ แนวทางการใช้จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตรกับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีศกึษาการใช้จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตรท่ีประสบ

ความส าเร็จ การวางแผนและฝึกทักษะการใช้จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตรกับกลุ่มเป้าหมายท่ี

แตกต่างกัน 

 This course focuses concept, theory and principle in applying psychology for agricultural 

extension, the needs and potentiality of young, active and aging farmers will be discussed. An 

approach to apply psychology for agricultural extension in different types of farmer will be 

identified based on lessons learned of successful case study.  The action plan of applying 

psychology for agricultural extension in different farmers will be planned and implemented 
 

ก.สส.721 (352721)  การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท   3 (3-0-6) 

 Agricultural Extension and Rural Development 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 แนวความคิดและปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท บทบาทและ

คุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการของการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทใน

ประเทศไทย สถาบันเกษตรกร การพัฒนาชนบท ทฤษฎีทางการส่งเสริมการเกษตรและทฤษฎีทางการ
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พัฒนาชนบท และทิศทางการพัฒนาการส่ งเสริมการเกษตรและการชนบทของประเทศไทยและ

ตา่งประเทศ 

 Concepts and philosophy of agricultural extension and rural development, roles and 

qualifications of agricultural extension officers, development of extension and rural development in 

Thailand, farmers institution, rural development, philosophy, theory of agricultural extension and 

rural development, the direction of agricultural and rural development in Thailand and abroad 
 

ก.สส.731 (352731)  การติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร  3 (3-0-6) 

      Agricultural Communication and Information Technology 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ค าจ ากั ดความ หลักการ และกระบวนวิชาติดต่ อสื่ อสารทางการเกษตร การปรับใช้

กระบวนการตดิต่อสื่อสารในการพัฒนาการเกษตรและกรณีตัวอย่างการใช้ยุทธวิธีการติดต่อสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 

 Nature of communication, application of communication process in agricultural 

development, media production of agricultural extension and case studies of communication 

strategies, using Information technology in agricultural extension field 
 

ก.สส.741 (352741)  การศึกษาชุมชนเกษตร      3 (3-0-6) 

 Agricultural Community Study 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการศกึษาชุมชนเกษตร พัฒนาการของกระบวนการ วิธีการและ

เคร่ืองมือในการศึกษาชุมชนเกษตร กรณีศึกษาและตัวอย่างกระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือใน

การศึกษาชุมชนเกษตรแบบมีส่วนร่วมท่ีประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของ

การศึกษาชุมชนเกษตรแตล่ะกระบวนการ การฝึกทักษะการศึกษาชุมชนเกษตร ได้แก่ ทักษะการเข้า

ชุมชน ทักษะการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อมูล และการเขียน

รายงานการศกึษาชุมชนเกษตร 

Paradigm, concept and theory of agricultural community study, the development of the 

process, methods and tool of agricultural community study, elements and conflict of 

communication, analyze the strength and weak points of each agricultural community study 

methodology, designing action plan on agricultural community study, Implementation of agricultural 

community study and Reflection on student’s lessons learned towards agricultural community study 
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ก.สส.743 (352743) ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท      3 (3-0-6) 

 Agricultural Systems for Rural Development  

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

ความหมายและความส าคัญของระบบเกษตร รูปแบบเกษตรนิเวศ ระบบการเกษตรตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การใช้แนวคิดเชิงระบบในการส่งเสริมการเกษตร กระบวนการมีส่วนร่วม       

: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย เคร่ืองมือและวิธีการวิเคราะห์ระบบ

เกษตรและชุมชน ประเด็นท่ีส าคัญต่อการพัฒนาระบบฟาร์มและระบบเกษตร การวิเคราะห์ความย่ังยืน

ของระบบ และกรณีศึกษาตัวอย่าง แนวทางการสร้างความย่ังยืนของวิถีชีวิต การบริหารจัดการ

ทรัพยากรของครัวเรือนและการจัดการปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ของประเทศไทยและนโยบายของรัฐและสถาบันต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรของประเทศ

ไทย 

Definition and importance of agricultural systems, agro-ecological pattern: principles and 

practices, agricultural system following Sufficiency Economy concept, the use of agricultural 

systems concept in agricultural extension, participatory approaches: paradigm shift in development 

of smallholder farmers, tools and methods of agro-ecosystem analysis and community 

development, the important issues for development of farming systems and agricultural systems, 

analysis of sustainability of the system and example of case studies, sustainable livelihood 

approaches, farm household management and management of social and economic factors and the 

agricultural economic development of Thailand and State policies and institutions that affect 

development 

 

ก.สส.763 (352763) หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

                               และการพัฒนาชนบท                                               1 (1-0-2) 

                 Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ก.สส.311 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  : 

 ศกึษาหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นท่ีน่าสนใจทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท การวิจารณ์

และอภิปราย ตลอดจนปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ี เกิดขึ้น โดยอาศัยกรอบแนวคิด 

หลักการ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และได้ข้อสรุปอันเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนนิงานดา้นการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

 Study of topic relating to agricultural extension and rural development, discussion and 

critique of the topic to find a way to solve the problem under the conceptual framework, principles 
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and theories involved in order to learn and get conclusions about the guidelines for agricultural and 

rural development proceedings 
 

ก.สส.731 (352731)  สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1      1 (1-0-2) 

     Seminar on Agricultural Extension 1 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การอภิปรายประเด็นด้านงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ปัญหาการด าเนินงาน

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ในประเทศไทย  

 Discussion on current agricultural extension and rural development issues; problems related 

to agricultural extension and rural development work; ways of improvement for agricultural 

extension and rural development in Thailand 

 

ก.สส.792 (352792) สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2      1 (1-0-2) 

                               Seminar on Agricultural Extension 2 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ก.สส.791 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การอภิปรายเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์วิทยาการด้านการส่งเสริมการเกษตรบนพ้ืนฐานของการ

ทบทวนวรรณกรรมท้ังจากภายในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา

ท่ีเกิดขึน้อย่างมีระบบ ขั้นตอน และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ โดยตอ้งค านงึถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

เป็นส าคัญ 

 Analytical discussion of agricultural extension based on a literature review of domestic 

and foreign countries as well as guidelines offered to solve the problems that occur with systematic 

and recognized by the academic, regardless of professional ethics 
 

ก.สส.733 (352733) การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร      1 (0-6-0) 

     Agricultural Extension Study Tour 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศหรือตา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมท้ัง

การวิเคราะห์และประเมินผล 
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 Study tour on agricultural Extension including rural development, environment and other 

related actives in both government and private sector in the country or overseas. An analysis and 

evaluation of the study tour is required 
 

ก.สส.737 (352737) วทิยานพินธ์ปริญญาโท       36 หน่วยกิต 

                    Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติ

หัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัตหัิวข้อ

โครงร่างฯ 
 

ก.สส.738 (352738) การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

  Independent Study  

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติ

 หัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัตหัิวข้อ

 โครงร่างฯ 
 

ก.สส.799 (352799) วทิยานพินธ์ปริญญาโท                                            12 หน่วยกิต 

      Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติ

 หัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัตหัิวข้อ

 โครงร่างฯ 
 

ก.สส.821 (352821)  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและ                  

       งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  3 (3-0-6) 

                               Modern Management for Agricultural Extension and  

                               Rural Development Work and Organization 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิธีการบริหารแบบใหม่ใน ยุคโลกาภิวัฒนม์าใช้ในการบริหาร

จัดการองค์การ และการด าเนนิงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท เช่น การบริหารใน

เชิงการแข่งขัน ความรวดเร็วในเชิงธุรกิจ การบริหารในเชิงคุณภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายใต้

สภาวการณ์ของสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ของการบริหารยุคใหม่ต่อ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ 
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 Applying the concepts, theories, principles and methods of modern management in 

globalization era to organization administration including agricultural extension and rural 

development procedures such as competitive management, economy of speed, qualitative 

management, effective communication and tools for monitoring and evaluation Those for reaching 

the highest efficiency in management under the continuous changing social world situations 
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2.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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3.  ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วจัิย ของอาจารย์ประจ า  

3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล 

  ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  Kwang-Ngoen P., B. Limnirankul and R. Sirisunyaluck. 2018. “Comparison of Factors 

 Affecting on KDML 105 Rice Production According to GAP Standard of Individual 

 and Group Farmers in Mahasarakham Province.”  International Journal of 

 Agricultural Technology. 14(1): 1-13. 

 2)  Kwang-Ngoen P. and B. Limnirankul. 2017. “ Farmer’s Satisfaction of KDML 105 Rice 

 Production by Good Agricultural Practices in Mahasarakham Province.”  International 

 Journal of Agricultural Technology. 13(5): 613-623. 

  3)  Panpakdee C. and B. Limnirankul. 2017. “Developing Social-ecological Resilience  

  Indicators of Organic Rice Production through Integrating Resilience Theories with 

  Social Sciences’ Disciplines.” International Journal of Agricultural Technology. 13(2):     

295-305.   

4)   Limnirankul B., Onprapai T. and Gypmantasiri P. 2015. “ Building Local Capacities in 

Natural Resources Management for Food Security in Highland of Northern 

Thailand.” Agriculture and Agricultural Science Procedia 5(2015): pp. 30-37.  

5)  Limnirankul B., Promburom P. and Thong-Ngam K. 2015. “Community Participation in 

Developing and Assessing Household Food Security in the Highlands of Northern 

Thailand.” Agriculture and Agricultural Science Procedia 5(2015): pp. 52–59.  

 6)  Cao U. T., Limnirankul B. and Chaovanapoonphol Y. 2015. “ Factors Impact on Farmers’ 

Adaptation to Drought in Maize Production in Dakrong District, Quang Tri Province.” 

Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5(2015): pp. 75-82. 

 7)  Khanson L., S. Sreshthaputra, B. Limnirankul and D. Na Lampang. 2015. “Guideline for 

 Capacity Building in Weavers’ Community Enterprises in Udon Thani Province.” 

 International Journal of Agricultural Technology. 11(5): 1047-1057. 

   

ผลงานพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่   

 1)  นราศิณี แก้วใหลมา สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 

 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลแม่หอ

 พระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารเกษตร 33(4): 378-387. 
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  2)  พรรณทิวา กว้างเงิน และบุศรา ลิม้นรัินดร์กุล. 2560. “ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ

  ของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิท่ีมีการปฏิบัตทิางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

  จังหวัดมหาสารคาม.” วารสารแก่นเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 580-587.   

  3)  Cao U.T. and B. Limnirankul. 2014. “Farmers’ Perception and Adaptation to Drought in 

  Maize Production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam.”  

   วารสารแก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 2): 25-35.      

  4)  บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล ถาวร  อ่อนประไพ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2557. “ศักยภาพของ

  ชมุชนต าบลแม่ทาในการจัดการทรัพยากรเกษตรท่ีระดับลุ่มน้ า. ” วารสารแก่นเกษตร 

  42(ฉบับพิเศษ 2): 288-295. 

  การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

  1)  Visetnoi S., U. Sanguanpong, P. Yossuck, K. Sirithunya, B. Limnirankul, S. Kanjina and 

  C. Phonprapai. 2017. “Higher Education and Agricultural Extension Services in  

  Thailand: Current situation and  future recommendations. Proceeding of the Reginal 

  Symposium on “Mapping and Assessing University-based Farmer Extension  

  Services in ASEAN through and Agro-ecological/Organic Lens.  

   Chulalongkorn University, Bangkok. pp. 108-115. 
 

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่  

 1)  ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ชลาธร จูเจริญ และ

 เสกสรร  ดวงสิงห์ธรรม. 2561. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเกษตรของ

 เกษตรกร ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.  

  46(ฉบับพิเศษ 1): 226-231. 

 2)  ชลธิชา ฐานะ ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล และประภัสสร เกียรตสิุรนนท์. 2561. “ความรู้และ

 การปฏิบัตติามเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือการผลิตข้าวของเกษตรกร ต าบลบ้านดง อ าเภอ

  อุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1): 819-826. 

 3) อินทุอร สินธุชาติ ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และประภัสสร เกียรติสุรนนท์. 2561. “ความรู้และ

  การปฏิบัตใินการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนท่ีนาข้าวของเกษตรกร 

  จังหวัดหนองคาย.” วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1): 827-833. 

 4) อรรถพล ไชยมาลา ภาณุ พัน ธ์ุ ประภาติกุ ล และ ประภัสสร เกี ยรติสุ รนน ท์. 2561 . 

 “กระบวนการยอมรับการใช้โสนอัฟริกันในการปรับปรุงดินเค็มในพ้ืน ท่ีนาข้าวของ

 เกษตรกร ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน.ี” วารสารแก่นเกษตร.  

  46(ฉบับพิเศษ 1): 847-852. 
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 5)  นพดล ภูมาลัย ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และประภัสสร เกียรตสิุรนนท์. 2561. “การยอมรับ

 มาตรฐานฟาร์มผึง้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย.” 

 วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1): 853-859. 

 6)  นริศรา หม่ืนหัสถ์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และภาณุ พันธ์ุ ประภาติกุล. 2561. “ความ

 ตอ้งการสื่อของหมอดินอาสาประจ าต าบลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน

  จังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1): 860-865. 

 7)  เกรียงไกร แสนพลหาญ และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2561. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ

 การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออกในอ าเภอพร้าว 

 จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1): 887-893. 

 8)  ภาคภูมิ สุขีสนธ์ิ และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2560. “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร ศึกษากรณี บึงแก่งน้ าต้อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 

 จังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 45(3): 471-478. 

 9)  นราธิป ศรีพ้ัว และภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล. 2560. “ความตอ้งการการส่งเสริมการเลี้ยง 

  โคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม.” วารสารเกษตรพระวรุณ. 14(1): 104-112. 

 10)  ณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และนวิัฒน ์มาศวรรณา. 2560. “พฤติกรรม

 การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัด

 สกลนคร.” วารสารเกษตร. 33(2): 235-244. 

 11)  สุพัฒตรา คณานิตย์ ภาณุ พันธ์ุ ประภาติกุล และชัยชาญ วงษ์สามัญ . 2560. “ความ

 ตอ้งการของเกษตรกรตอ่การได้รับการพัฒนาการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนต าบล

 หว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1):  

  1515-1521. 

 12)  กฤษฎา หลักเมือง อภิญญา รัตนไชย และภาณุ พันธ์ุ ประภาติกุล. 2559. “ปัจจัยท่ีมี

 ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน

 จังหวัดสงขลา.” วารสารแก่นเกษตร. 44(1): 75-82. 

 13)  กฤษฎา หลักเมือง อภิญญา รัตนไชย และภาณุ พันธ์ุ ประภาติกุล. 2559. “ปัจจัยท่ีมี

 ความสัม พัน ธ์ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิ ตประจ าวันของ

 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสงขลา.” วารสารแก่นเกษตร. 44(ฉบับพิเศษ 1): 99-104.  

 14)  ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล และแหลมทอง ศรีพยามน้อย. 2559. “การบริหารจัดการกลุ่ม

 เกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 1):        

 589-594.  

 15)  ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2558. “การยอมรับระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของเกษตรกรใน

 จังหวัดขอนแก่น.” วารสารแก่นเกษตร. 43(2): 319-330.  
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 16)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และหิรัญ แสวงแก้ว. 2558. “กระบวนการมีสว่นร่วมของเกษตรกร

 ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกกุง ต าบลโนนแดง 

 อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.” วารสารเกษตรพระวรุณ. 12(1): 57-66. 

 17)  นกิูล ทองดี ยศ บริสุทธ์ิ และภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล. 2558. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัตใิน

 การผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ.” วารสารแก่นเกษตร.  

  43(ฉบับพิเศษ 1): 1025-1031. 

 18)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และประสิทธ์ิ เพ็ชรสุข. 2557. “แนวทางการพัฒนาความรู้ดา้นการ

 ผลิตหม่อนไหมของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส.” วารสารแก่นเกษตร. 42(2):  

  211-220. 

 19)  ประจักษ์ เทพคุณ, อภิญญา รัตนไชย และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2557. “รูปแบบการ

 ส่งเสริมการเกษตรภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส.”  

  วารสารแก่นเกษตร. 42(ฉบับพิเศษ 1): 571-577. 

 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่  

 1)  Thongtrai N., P. Prapatigul, K. Warapimwong, T. Mekhora.  2016. “Factors Affecting the 

 Production and Marketing of rubber farmers in the west.”  Proceeding of the 14 st 

 International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: STEM 

 Education and Lifelong Learning Skills in the 2 1 st Century, Faculty of Industrial 

 Education King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,  Bangkok, Thailand. 

 pp. 257-262. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  เอกพล ทองแก้ว อภิญญา รัตนไชย และภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล. 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า กรณีศึกษา บ้านโคกเมือง ต าบล

 บางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา.” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

 คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม.  

  หนา้ 2447-2454. 

 2)  เสาวนีย์ เล็กบางพง, อภิญญา รัตนไชย และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2560. “ปัจจัยท่ีมี

 อิทธิพลต่อความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรด้านความรู้ในการผลิตและ

 การตลาดของเกษตรกรต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนยีง จังหวัดสงขลา.” ในรายงาน

 การประชุ มวิช าการระดับชาติ  ค ร้ังท่ี 14  มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

 ก าแพงแสน, นครปฐม. หนา้ 2455-2464. 
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3.3 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 

  ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  Crdenas, J. C., M.A. Janssen, M. Ale, R. Bastakoti, A. Bernal, J. Chalermphol, Y.  

   Gong, H. Shin, G. Shivakoti, Y. Wang and J.M. Anderies. 20 17 . “ Fragility of the 

   provision of local public goods to private and collective risks.”  Proceeding of the 

   National Academy of Sciences of the United States of America. pp. 921-925. 

 2)  Chalermphol, J., G. B. Bastakoti and R. C. Bastakoti. 2014. “Adoption of Improved  

   Varieties of Vegetable Crops with Pesticide Use in Chiang Mai Province, 

    Northern Thailand.” Procedia Environment Sciences. 20(5): 418-424. 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  อัมพร รินนายรักษ์ และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “แนวทางการการพัฒนาการจัดการของ

  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน.” 

  วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 534-539.  

 2)  ศริิภา มณีรัตน ์และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี

  เหมาะสมของเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.”  

  วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 540-544.  

  การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)   Chalermphol, J., N. Pinthukas and R. Sirisunyaluck. 2 017 . “Barriers affecting human 

   living of farmers in small scale irrigation systems, Chiang Mai, Northern Thailand.” 

   ( Irrigation in local adaptation and resilience) .  Proceeding of the 7th international 

   seminar, Nepal. pp. 159-164. 

 2)   Phetcharat, C., J. Chalermphol and P. Siphumin. 2015. “Determinants of farm decision 

   to enter land diversion: The case of upland farmers in northern Thailand.”  

   Proceeding of the Southern Agricultural Economics Association’s 2015 Annual  

   Meeting, Atlanta, Georgia, pp.663-682. 

 3)   Chalermphol, J., G. P. Shivakoti, R. C.Bastakoti, N. Pinthukas, 2015. “Impact of  

   Climate Change to Farmers of Small Scale Irrigation System in Chiang Mai,  

   Northern Thailand.”  Proceeding of the 6th International Seminar Held 2015,  

   Kathmandu, Nepal. pp. 217-221. 
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 การน าเสนอผลงานระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  มนตช์ัย พรมลองวัน และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

   เกษตรอินทรีย์บ้าน ไหล่น่ านเหนือ ต าบลไหลน่ าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน . ”           

   ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัย

   จากองค์ความรู้สูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 25 - 26 ธันวาคม 2560, สุรินทร์.  

   หนา้ 662 - 667. 

 2)   จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ณฐติากานต ์ปินทุกาศ และปิยพงษ์ ยาเมฆ. 2560. “การมีสว่นร่วมของ 

  คนในชุมชนต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง     

  ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  

  คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in diversity) 18 สิงหาคม  

  2560 จัดโดย คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. หนา้ 46–48. 

 3)  ณฐติากานต์ ปินทุกาศ และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

  ของเส้นทางสายแม่ริม – สะเมิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงานการประชุม

  วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in diversity) 

  18 สิงหาคม 2560 จัดโดย คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.  

  หนา้ 3-7. 

 งานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  Chalermphol, J., W. Intaruccomporn and B.G. Bastakoti. 2014. “Improved   

  vegetable production in Northern Thailand: Is the innovation pro-poor and gender 

  sensitive?.” In Edsel E.S., Bernadette P.R. and Sudop K.R. 2014. Bio-innovation 

  and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia. New Delhi: SAGE Publication Inc. 
 

3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1) Narata P., R. Sirisunyaluk, W. Intaruccomporn and R. Arichatpong chai. 2015.  

  “ The participatory irrigation management in Mae Taeng irrigation water user of 

  association member, Chaing Mai province.”  International Journal of Agricultural 

  Technology in Southeast Asia (AATSEA). 11(1): 1-10. 
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2)  Phokaruna, A. and R. Sirisunyaluck. 2015. “Satisfaction towards Agricultural  

  Extension by Social Media of Phokaruna Co., LTD. in Chiang Mai Province.” 

  International Journal of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA).  

  11(5): 1033-1046. 

3)  Khetwichan, P. and R. Sirisunyaluck. 2 0 1 5 . “ Farmers’ Needs for Advise Appropriate 

  Pesticide Application from Sellers in Roiet Province.” International Journal of  

  Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA). 11(6): 1297-1307. 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1)  นริมล ลี และรุจ ศริิสัญลักษณ์. 2561. “ศักยภาพการผลิตกุหลาบเชิงพาณิชย์ของ 

  เกษตรกรบ้านบวกเตย๋ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารเกษตร. 34(1):  

  101-110. 

 2)  กริช สุริยะชัยพันธ์ และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. “แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้ขนส่ง        

   ชีวมวลข้าวโพดเพ่ือแปรรูปในต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ” วารสาร

   วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 32(2): 77-88. 

 3)  ปรมินทร์ นาระทะ รุจ ศิริสัญลักษณ์ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์

  ชัย. 2558. “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน      

  แม่แตง  อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร. 32(2): 

  80-93. 

 4)  พลอยทิพย์ หัสดิพันธ์ุ และรุจ ศริิสัญลักษณ์. 2560. “การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม 

   รายได้ของแม่บ้านเกษตรกร อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน.” วารสารแก่นเกษตร.  

   45(ฉบับพิเศษ 1): 1490-1496. 

 5)  พันธวีร์ มะโนวรรณา และ รุจ ศริิสัญลักษณ์. 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้มาตรฐาน 

  ฟาร์มผึง้ของเกษตรกรผู้เลีย้งผึง้ในจังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.  

  45(ฉบับพิเศษ 1): 1540-1544.  

 6)  พนัส ค านันท์ และ รุจ ศริิสัญลักษณ์. 2560. “ความคิดเห็นของเจ้าหนา้ท่ีสง่เสริม 

  การเกษตรตอ่การอนุวัติระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF ในภาคเหนือตอนบนของ

  ประเทศ ไทย.” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3): 544-552. 

 7)  ตะวัน ห่างสูงเนนิ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และรุจ ศริิสัญลักษณ์.  

  2557. “ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกร 

  ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารเกษตร. 30(1):  

  61-69. 
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 8)  ธนสิน เด่นเจริญกุล และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2557. “ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี  

  ไทย-จีน ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮอ่งสอน. ” วารสารเกษตร. 30(1): 

  79-87. 

 9)  วรเนตร พลภาณุมาศ รุจ ศิริสัญลักษณ์ และเสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ. 2557. “การปลูก

  ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในภาคเหนอืกับปัญหามลพิษจากหมอกควัน.” วารสารสัตวศาสตร์

  แห่งประเทศไทย. 1(2): 20-36. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่  

 1)  Chalermphol, J., N. Pinthukas. and R. Sirisunyaluck. 2 0 17 . “Barriers affecting human 

  living of farmers in small scale irrigation systems, Chiang Mai, Northern Thailand.” 

  Proceeding of the 7th international seminar, Nepal. pp. 159-164.  

 2)  Ponpanumas, V. and R. Sirisunyaluck. 2014 . “Reduction of Smog and Haze Pollution by 

  Using Corn Biomass as Mushroom Substrate.” Proceeding of the International  

  Graduate Research Conference (Chiang Mai University). Chiang Mai, Thailand.  

  pp. 79 - 85.   

 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1)  ปุณปวีร์ เขตวิจารย์ และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. “บทบาทหน้าท่ีของผู้จ าหนา่ยในการให้

ค าแนะน าการใช้สารป้องกันจ ากัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด.” 

ในรายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส , 

เชียงใหม่. หนา้ 75–82. 

2)  อ านาจ โพธ์ิกรุณา และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. “ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการเกษตร 

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัทโพธ์ิกรุณา จ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงาน

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17-18 

สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส , เชียงใหม่. 

หนา้ 91-98. 

3)  พศิน จิรวุฒิวงศช์ัย และรุจ ศริิสัญลักษณ์. 2557. “ผลกระทบจากการใช้แรงงานอพยพตา่ง

ด้าวต่อเจ้าของสวนสม้ในพ้ืนท่ีอ าเภอฝางและแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงานการ

ประชุมวิ ชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการและเทคโนโล ยี ค ร้ังท่ี 1 ณ ศูน ย์ประชุ ม

นานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่. หนา้ 363 - 369. 
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3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

1)   Patcharaluk S. and A. Opatpatakit. 2015. “Motivations and Achievements for Mid- 

  career Change into Farming Occupation.” International Journal of Agricultural  

  Technology in Southeast Asia (AATSEA). 11(6): 1059-1073. 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

1)  ชลิดา ทุกข์สูญ และอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2559. “การวิเคราะห์ศักยภาพของเจ้าหนา้ท่ี

  เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือการวางแผน

  พัฒนาท่ีเหมาะสม.” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 4(2): 200-211. 

  การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  ชนินทร ตียวรุณกรณ์ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และนทัต อัศภาภรณ์.

 2560. “การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีสว่นร่วมของหลักสูตรเทคโนโลยีล าไย และ

 ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน.” ในรายงานการ

 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 ณ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์), สุรินทร์. หนา้ 530 - 539.     

 2)  พีระพงษ์ เงาแดง อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธนพร สุปรียศิลป์.

 2559. “แนวทางพัฒนาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรของกลุ่มเหมืองฝาย ต าบลโหล่ง

 ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. ” ในรายงานการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏล าปาง, ล าปาง. หนา้ 185 - 193. 

 3)  พัชราลักษณ์ สุวรรณ และอาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ. 2558. “กระบวนการเข้าสู่อาชีพ

 เกษตรกรรมย่ังยืนของบุคคลนอกภาคเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงาน

 กา รป ระชุ ม วิ ช าก าร ระดั บ ช าติ แล ะ นา น าชา ติ  ก าร พั ฒ น าชุ ม ชน ท่ี ย่ั ง ยื น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. หนา้ 577-588. 

 งานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ จ านวน  1 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  Yimyam S. and A. Opatpatanakit. 2017. “The Application of Participatory Action  

  Research to Enhance the Health Care of the Wood-Carving Community.” In  

  Joseph Calder and Jacob Foletta. 2017. (Participatory) Action Research: Principles, 

  Approaches and Applications: NOVA Publishes.  
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3.6 รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

1) Narata P., R. Sirisunyaluk, W. Intaruccomporn and R. Arichatpong chai. 2015. 

  “ The participatory irrigation management in Mae Taeng irrigation water user of 

  association member, Chaing Mai province.”  International Journal of Agricultural 

  Technology in Southeast Asia (AATSEA). 11(1): 1-10. 

  ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  กนกรัตน ์นันทะเสน และ วรทัศน ์อินทรัคคัมพร. 2561. “ความรู้และความสามารถในการใช้

 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน

 เกษตรจังหวัดเชียงราย.” วารสารเกษตร. 34(1): 89-100. 

 2)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ชลาธร จูเจริญ และ

 เสกสรร ดวงสิงห์ธรรม. 2561. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการเกษตรของ

 เกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.  

  46(ฉบับพิเศษ1): 226-231. 

 3)  จารุวรรณ ฟูตั๋น สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 

 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของ

 เกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนอื จังหวัดเชียงใหม่. ” วารสารเกษตร. 

 33(3): 397-404. 

 4)  ปรมินทร์ นาระทะ รุจ ศิริสัญลักษณ์ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์

 ชัย. 2558. “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน       

 แม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 

 32(2): 80-93. 

 5)  นภาพร ทางทิศ และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2558. “ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการ

 ด าเนนิงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง.” วารสารเกษตร. 31(1): 59-68. 

 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  ชนินทร ตียวรุณกรณ์ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และนทัต อัศภาภรณ์.

 2560. “การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของหลักสูตรเทคโนโลยีล าไย และ

 ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน.” ในรายงานการ

 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาตนิวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 ณ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์), สุรินทร์. หนา้ 530-539.     
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 2)  พีระพงษ์ เงาแดง อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัค คัมพร และธนพร สุปรียศลิป์.

 2559. “แนวทางพัฒนาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรของกลุ่มเหมืองฝาย ต าบล     

 โหล่ งขอด อ า เภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ . ” ในรายงานการประชุ มวิช าการ ณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ล าปาง. หนา้ 185-193. 

 งานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ จ านวน  1 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  Chalermphol, J., W. Intaruccomporn and B.G. Bastakoti. 2014. “Improved   

 vegetable production in Northern Thailand: Is the innovation pro-poor and gender 

 sensitive?.” In Edsel E.S., Bernadette P.R. and Sudop K.R. 2014. Bio-innovation 

 and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia. New Delhi: SAGE Publication Inc. 

 

3.7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1)   Mekanupak S. and S. Sreshthaputra. 2016. “Farmers’ Adaptation to Water  

   Management under the Effect of Climate Change in Chiang Dao District,  

   Chiang Mai Province.”  International Journal of Agricultural Technology in Southeast

   Asia (AATSEA). 12(1): 33-40. 

 2)  Khanson L. and S. Sreshthaputra. 2015. “Guidelines for Capacity Building in Weavers' 

  Community Enterprisesin Udon Thani Province.”  International Journal of Agricultural 

  Technology in Southeast  Asia (AATSEA). 5(1): 1047-1057. 

 3)   Intaruccomporn W. and S. Sresthaputra. 2013. “ Knowledge and Practice of Trained 

   Farmers from the Northern Community Sufficiency Economy Learning Center,  

  Thailand.” International Journal of Agricultural Technology in Southeast  

  Asia (AATSEA). 10(1) 2014: pp. 39-47. 

     ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

  1)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ชลาธร จูเจริญ และ 

  เสกสรร ดวงสิงห์ธรรม. 2561. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการเกษตรของ

  เกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.  

   46(ฉบับพิเศษ1): 226-231. 

2) แก้วตา อนันตว์ิไลม และสุรพล เศรษฐบุตร. 2560. “ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัตใิน

  การใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในต าบลโป่งแยง อ าเภอ   

  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 573-579. 
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  3)  จารุวรรณ ฟูตัน๋ สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข.  

  2560. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของ

  เกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนอื จังหวัดเชียงใหม่. ” วารสารเกษตร. 

  33(3): 397-404.   

 4)  พงษ์ศักดิ์ อังกสิท ธ์ิ สุรพล เศรษฐบุตร และกมล งามสมสุข. 2560. “การเสริมสร้าง

 ศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิก้าบนพ้ืนทีสูง .” วารสารเกษตร มสธ. 

 2(1): 31-41. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  เสาวนย์ี เมฆานุพักตร์ และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2560. “การปรับตัวจากผลกระทบของการ

   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ าของเกษตรกรอ าเภอเชียงดาว จังหวัด

   เชียงใหม่.” ในรายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

   คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส  

    โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่. หนา้ 54 – 63. 

 2)  พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ และสุรพล เศรษฐบุตร. 2560. “การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์

   ในจังหวัดเชียงใหม่. ในรายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

   แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส  

    โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่. หนา้ 1950-1960. 

 3)  ปิตพิร ทองจ ารูญ และสุรพล เศรษฐบุตร. 2558. “การมีสว่นร่วมของประชาชนในการ 

  อนุรักษ์ ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ .” 

  ในรายงานการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจ าปี 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  พิบูลสงคราม, พิษณุโลก. หนา้ 402 - 410. 

4)  นศิานารถ ธนะรังสฤษฎ์ และสุรพล เศรษฐบุตร. 2557. “The Role of Tambol   

   Administration Organization on Agricultural Development in Phayao Province.”  

   Proceeding of the Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable  

   Development, Graduate North Rajabhat University Network 2014 at   

   Kamphaengphet Rajabhat University, Kamphaengphet, Thailand. pp. 100-109. 

5)  พุทธิพงษ์ จ าลอง และสุรพล เศรษฐบุตร. 2557. “การจัดการสวนมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจ

  ชุมชนส่งออกมะม่วง จังหวัดอ่างทอง.” ในรายงานการประชุมวิชาการ   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 52, กรุงเทพฯ, หน้า 427-436. 

 6)  กฤษณี เจริญทรัพย์ และสุรพล เศรษฐบุตร. 2557. “พฤตกิรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอด

   สารพิษในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. ในรายงานการประชุมน าเสนอผลงานวิจัย

   บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธาน.ี หนา้ 575 - 584. 
 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=06277
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=06277
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3.8 อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  ณฐติากานต์ ปินทุกาศ. 2561. “แนวทางการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ี

  บ้านแม่สานอ้ย ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 

  46(ฉบับพิเศษ 1): 249-254. 

2)  ณฐิตากานต ์ปินทุกาศ และ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ. 2560. “รูปแบบและกระบวนการส่งเสริม

 การปลูกกาแฟอราบิก้าในพ้ืน ท่ีโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ื นท่ีสูงแบบ

 โครงการหลวง.” วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ1): 521-526. 

3)  ณฐิตากานต์ ปิน ทุกาศ . 2558. “การปรับเปลี่ยน ไปสู่ ระบบการผลิตผักอินทรีย์ของ

 เกษตรกรรมบนท่ีสูง อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารการพัฒนาชุมชนและ

 คุณภาพชีวิต. 3(3): 299-307. 

 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่  

 1)  Chalermphol, J., N. Pinthukas and R. Sirisunyaluck. 2 0 17 .  “ Barriers affecting human 

   living of farmers in small scale irrigation systems, Chiang Mai, Northern Thailand.” 

   ( Irrigation in local adaptation and resilience) .  Proceeding of the 7th international 

   seminar, Nepal. pp. 159-164. 

 2)  Chalermphol, J., Shivakoti, G. P., Bastakoti, R. C., Pinthukas, N. 2015. “Impact of  

   Climate Change to Farmers of Small Scale Irrigation System in Chiang Mai,  

   Northern Thailand.”  Proceeding of the 6th International Seminar Held 2015,  

   Kathmandu, Nepal. pp. 217-221. 

 การน าเสนอผลงานระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)   จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ณฐติากานต ์ปินทุกาศ และปิยพงษ์ ยาเมฆ. 2560. “การมีสว่นร่วมของ 

  คนในชุมชนต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง     

  ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  

  คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in diversity) 18 สิงหาคม  

  2560 จัดโดย คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)., กรุงเทพฯ. หนา้ 46-48. 

 2)  ณฐติากานต์ ปินทุกาศ และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

  ของเส้นทางสายแม่ริม – สะเมิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงานการประชุม

  วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in diversity) 

  18 สิงหาคม 2560 จัดโดย คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร์ และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. หนา้ 3-7. 
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3.9 อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

 1) วรพงศ ์ตระการศิรินนท์ สุกิจ กันจินะ วรัทยา แจ้งกระจ่าง และชินกฤต สุวรรณคีรี. 2558 . 

  “พร้าวโมเดล : ชุมชนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ.” วารสารความรู้สูส่ังคม/

  EDUZINE. 1(2): 21-28.  

  การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

  1)  Visetnoi S., U. Sanguanpong, P. Yossuck, K. Sirithunya, B. Limnirankul, S. Kanjina and 

  C. Phonprapai. 2017. “Higher Education and Agricultural Extension Services in  

  Thailand: Current situation and  future recommendations. Proceeding of the Reginal 

  Symposium on “Mapping and Assessing University-based Farmer Extension  

  Services in ASEAN through and Agro-ecological/Organic Lens.  

   Chulalongkorn University, Bangkok. pp. 108-115. 
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4.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

4.1 หลักสูตรแบบ 1  (แผน ก แบบ ก1): ไม่มีเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นแบบเสนอใหม่ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

-ไม่มี - จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            36 หน่วยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์ 

 352797    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                      36 หน่วยกิต 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

เป็ นหลั ก สูตร ร ะ ดับ ป ริญ ญ า โท 

หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่าง

มากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา เพ่ือเปิ ด

โอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และ

ผู้สนใจ ซ่ึงมีประ สบ การณ์ ในกา ร

ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและ

วิจัยในระดับที่สูงข้ึน โดยไม่กระทบต่อ

เวลาปฏิบัติงานปกติ 

 รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมด      36 หน่วยกิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

4.2 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 1.1.  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 

 352712 ระเบียบวิธีการวจิัยการส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสรมิ     

 การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 

  ชนบท    3 หน่วยกิต 

 

 

 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท   3 หน่วยกิต 

 

 

 352791 สัมมนา 1   1 หน่วยกิต 

 352792 สัมมนา 2   1 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 1.1.  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 

 352712 ระเบียบวิธีการวจิัยการส่งเสริม 

            การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสรมิ     

 การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 

  ชนบท   3 หน่วยกิต 

 

 

 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท 3 หน่วยกิต 

 

 

 352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1  1 หน่วยกิต 

 352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2  1 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ในระเบียบวิจัยการวิจัยการ

ส่งเสริมและทักษะในการวิจัยได้ดียิง่ข้ึน 

 - ป รั บ ป รุ งกร ะ บ วนวิ ชาเ พ่ื อ ใ ห้

นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการ

วางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม

การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีคว ามรู้ และความเข้ าใจเก่ีย วกับ

ศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทได้ดียิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้เก่ียวกับระบบเกษตรและการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้ดียิ่งข้ึน 

 - ปรับช่ือกระบวนวิชาเพ่ือให้มีความ 

 ชัดเจนและเป ล่ียนช่วงเวลาการเปิด

สอน เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตร   1 หน่วยกิต 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปน้ีหรือกระบวนวิชา

อื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

352711 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทยีบ  3 หน่วยกิต 

 

 

352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร   3 หน่วยกิต 

 

 

352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352731 การติดต่อส่ือสารทางการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352741   การศึกษาชุมชนเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352769  หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

   และการพัฒนาชนบท  1 หน่วยกิต 

 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตร  1 หน่วยกิต 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปน้ีหรือกระบวน

วิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าสาขาวชิาให้ความเห็นชอบ 

352711 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทยีบ 3 หน่วยกิต 

 

 

352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจ 

           การเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

 

352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

 

352731 การติดต่อส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 

           สารสนเทศทางการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

352741 การศึกษาชุมชนเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

 

352769  หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

   และการพัฒนาชนบท 1 หน่วยกิต 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้มี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

-ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมการเกษตรจาก

ประเทศต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนมากข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ด้านธุรกิจเกษตรระดับต่างๆที่

เก่ียวกับการส่งเสริมการเกษตรมากข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาเพ่ือให้

นักศึกษาค านึงถึงจริยธรรมในการ

นิเทศงานส่งเสริมการเกษตรที่ดียิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ในศาสตร์ของจิตวิทยาในการ

ประยุกต์ใช้มากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้มี

ความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาให้มีความรู้

ครบถ้วนในศาสตร์ของการศึกษาชุมชน

เกษตรมากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้มีความชัดเจน

มากยิ่งข้ึน 
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352821 การบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์การและ 

           งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท       3 หน่วยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

.1.21     กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

  .1 2.2  กระบวนวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร ์หรือคณะอื่น ๆ  โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง : ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

 352799    วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร   3 หน่วยกิต 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

 1.   ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มี

รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ใน

รูป แบบของส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจ ด         

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก จ านวน

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

352821 การบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์การและ 

           งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท       3 หน่วยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

.1.21     กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

  .1 2.2  กระบวนวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง : ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

 352799    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท1/ 5/                   12 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร    3 หน่วยกิต 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

1.  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รบัการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First 

Author) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้มี

ความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย 

เพ่ื อ ให้ส อดค ล้องตา ม ข้อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

 

- เพ่ื อ ให้สอด คล้องกับ ข้อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
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2.  นักศึกษารายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

     ผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) โดยนักศึกษา

ยื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 
      

     เหมือนเดิม 

 
 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

      1. นักศึกษาจะต้องการสอบประมวลความรู้ผ่าน โดยนักศึกษายื่นค า

ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2. ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้

อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จ

ส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงเน้ือหาให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต  
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 1.1.  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ    18 หน่วยกิต 

 352712 ระเบียบวิธีการวจิัยการส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสรมิ     

 การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 

  ชนบท    3 หน่วยกิต 

 

 

 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท   3 หน่วยกิต 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 1.1.  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต 

 352712 ระเบียบวิธีการวจิัยการส่งเสริม 

                      การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

352713 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสรมิ     

 การเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา 

  ชนบท   3 หน่วยกิต 

 

 

 352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท  3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ในระเบียบวิจัยการวิจัยการ

ส่งเสริมและทักษะในการวิจัยได้ดียิง่ข้ึน 

 - ป รั บ ป รุงกร ะ บ วนวิ ชา เพ่ื อ ใ ห้

นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการ

วางแผนและประเมินผลงานส่งเสริม

การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาเพ่ือให้

นักศึกษาค านึงถึงจริยธรรมในการ

นิเทศงานส่งเสริมการเกษตรที่ดียิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีคว ามรู้ และความเข้ าใจเก่ีย วกับ

ศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทได้ดียิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้เก่ียวกับระบบเกษตรและการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้ดียิ่งข้ึน 
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 352791 สัมมนา 1   1 หน่วยกิต 

 352792 สัมมนา 2   1 หน่วยกิต 

 

 

 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตร   1 หน่วยกิต 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปน้ีหรือกระบวนวิชา

อื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

352711 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทยีบ  3 หน่วยกิต 

 

 

352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร   3 หน่วยกิต 

 

 

352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352731 การติดต่อส่ือสารทางการเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

352741 การศึกษาชุมชนเกษตร  3 หน่วยกิต 

 

 

 

 352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1  1 หน่วยกิต 

 352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2  1 หน่วยกิต 

 

 

 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตร  1 หน่วยกิต 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปน้ีหรือกระบวน

วิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าสาขาวชิาให้ความเห็นชอบ 

352711 วิธีการส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทยีบ/ 3 หน่วยกิต 

 

 

352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจ 

           การเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

 

352731 การติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยี 

           สารสนเทศทางการเกษตร   3 หน่วยกิต 

 

352741 การศึกษาชุมชนเกษตร 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 - ปรับช่ือกระบวนวิชาเพ่ือให้มีความ 

 ชัดเจนและเป ล่ียนช่วงเวลาการเปิด

สอน เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา เพ่ือให้มี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

-ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมการเกษตรจาก

ประเทศต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนมากข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ด้านธุรกิจเกษตรระดับต่างๆที่

เก่ียวกับการส่งเสริมการเกษตรมากข้ึน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ในศาสตร์ของจิตวิทยาในการ

ประยุกต์ใช้มากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้มี

ความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชาให้มีความรู้

ครบถ้วนในศาสตร์ของการศึกษาชุมชน

เกษตรมากยิ่งข้ึน 
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352769  หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสรมิการเกษตร 

   และการพัฒนาชนบท  1 หน่วยกิต 

352821 การบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์การและ 

           งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท       3 หน่วยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

.1.21     กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

  .1 2.2  กระบวนวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร ์หรือคณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง : ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

 352798    การค้นคว้าแบบอิสระ   6 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1.   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2.   ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร   3 หน่วยกิต 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

1.   ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุม 

(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเปน็บทความฉบับเต็ม(full paper) 

ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูป แบบของส่ือส่ิงพิมพ์  หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีช่ือนักศึกษาเป็น

352769  หัวข้อเลือกสรรด้านการส่งเสริมการเกษตร 

   และการพัฒนาชนบท 1 หน่วยกิต 

352821 การบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์การและ 

           งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 3 หน่วยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

.1.21     กระบวนวิชาบังคับ : ไม่มี 

  .1 2.2  กระบวนวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ  ระดับปรญิญาโทที่

เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง : ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

 352798    การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1.    ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 

2.   ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร    3 หน่วยกิต 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

1. ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระ 

ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่น 

ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และผลงานการค้นคว้า

อิสระหรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระทีเ่ผยแพร ่ต้องระบุนักศึกษา

เป็นช่ือแรก (First Author) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- ปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้มีความชัดเจน

มากยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาให้มี

ความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาภาษาไทย 

เพ่ื อ ให้ส อดค ล้องตา ม ข้อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

 
- เพ่ื อ ให้สอด คล้องกับ ข้อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
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ช่ือแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.   นักศึกษารายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

     ผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) โดยนักศึกษา

ยื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 
     
      

    เหมือนเดิม 

 
 

 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

      1. นักศึกษาจะต้องการสอบประมวลความรู้ผ่าน โดยนักศึกษายื่นค า

ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     2. ในกรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ ไม่ผ่าน มีสิท ธ์ิสอบแก้ตัวได้

อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จ

ส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 

 

 

 

 

 

 
- ปรับปรุงเน้ือหาให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตสะสมท้ังหมดไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต  
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5.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  

5.1 หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  
 

แผนการศึกษาเดิม (หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556) แผนการศึกษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1          หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

-ไม่มี- ลงทะเบียนเพ่ือใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย - 

 เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

              -ไม่มี-  352797 ก.สส.797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

รวม 12 

   น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปรญิญาโท  

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

 -ไม่มี-  352797 ก.สส.797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    รวม 12 

 น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

-ไม่มี- 352797 ก.สส.797   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

12 

    รวม 12 

 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
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5.2 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

 

แผนการศึกษาเดิม (หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556) แผนการศึกษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

352712 ก.สส.712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ

ส่งเสริมการเกษตร 

 

3 

352712 ก.สส.712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ 

ส่งเสริมการเกษตร 

 

3 

352721 ก.สส.721  การส่งเสริมการเกษตรกับ

การพัฒนาชนบท 

 

3 

352721 ก.สส.721 การส่งเสริมการเกษตรกับ 

การพัฒนาชนบท 

 

3 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 352791 ก.สส.791   สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1 1 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 3 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 3 

 รวม 12  รวม 01  

สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

527133  ก.สส.713    การวางแผนและประเมินผล 

                           งานส่งเสริมการเกษตร 

274335  ก.สส.743   ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา

      ชนบท 

352791  ก.สส.791   สัมมนา 1 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา                                            

 

3 

 

3 

     1 

     3 

527133  ก.สส.713   การวางแผนและประเมินผล 

                          งานส่งเสริมการเกษตร 

352743 ก.สส.743  ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา    

                          ชนบท 

 

3 

 

3 

352792 ก.สส.792  สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2          1  

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา                                   3                  

 รวม 10 รวม 

เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

10 

 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

352793 ก.สส.793   การศึกษาดูงานด้านส่งเสริม 

                            การเกษตร   

       

      1 

352793 ก.สส.793  การศึกษาดูงานด้านส่งเสริม 

                           การเกษตร   

 

     1 

352792 ก.สส.792  สัมมนา 2 1 352799 ก.สส.799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

79352 9 ก.สส.799  วิทยานิพนธ์      6 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 3 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 3 

 รวม      11  รวม 13 

เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

279935  ก.สส.799 วิทยานิพนธ์ 6 352799 ก.สส.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

 รวม 6  รวม 6 

สอบประมวลความรู้ และ สอบวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้และสอบวทิยานิพนธ์ปริญญาโท 
 

5.3 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)  

 

แผนการศึกษาเดิม (หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556) แผนการศึกษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

352712 ก.สส.712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ

ส่งเสริมการเกษตร 

 

3 

352712 ก.สส.712 ระเบียบวิธีการวิจัยการ

ส่งเสริมการเกษตร 

 

3 

352721 ก.สส.721 การส่งเสริมการเกษตรกับ 

การพัฒนาชนบท 

 

3 

352721 ก.สส.721 การส่งเสริมการเกษตรกับ

การพัฒนาชนบท 

 

3 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 352791 ก.สส.791     สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 1 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 

1 

3 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 3 

 รวม 12  รวม 01  

สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352713 ก.สส.713 การวางแผนและประเมินผล

งานส่งเสริมการเกษตร 

 

3 

352713 ก.สส.713   การวางแผนและประเมินผล   

                          งานส่งเสริมการเกษตร 

527433  ก.สส. 437   ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา    

                          ชนบท 

352792 ก.สส.792   สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 

 

3 

715352  ก.สส.715 การนิเทศงานส่งเสริม

การเกษตร 

 

3 

 

3 

352791 ก.สส.791 สัมมนา 1 1 1 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3 3 

 รวม 

 

 

 

 

01  รวม 

เสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

352743 ก.สส.743  ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนา 

     ชนบท 

352792 ก.สส.792  สัมมนา 2  

352793 ก.สส.793  การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิ 

                          การเกษตร 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขา 

 

3 

1 

 

1 

3 

3 

352715 ก.สส.715   การนิเทศงานส่งเสริม

 การเกษตร 

352793 ก.สส.793   การศึกษาดูงานด้านส่งเสริม 

                            การเกษตร 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา 

 

3 

 

1 

3 

3 

3 

 รวม 11                                                         รวม        13 

เสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระ  

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี  2 หน่วยกิต 

352798 ก.สส.798    การค้นคว้าแบบอิสระ 6 352798 ก.สส.798    การค้นคว้าอิสระ 6 

 รวม 6                                                        รวม          6 

สอบประมวลความรู้และสอบการค้นคว้าอิสระ 
 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 352311 ให้นักศึกษาก าหนดการลงทะเบียนเรียนตาม

ความเหมาะสม ท้ังแผน ก แบบ ก1 / แผน ก แบบ ก2 / แผน ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


