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สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวทิยาลัย  

                                  และคณะเกษตรศาสตร์ ภาควชิาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and  Rural Development 
 

2. กลุ่มหลักสูตร :  วิชาการ  
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) 

  : ชื่อย่อ ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development) 

  : ชื่อย่อ Ph.D. (Agricultural Extension and Rural Development) 
 

4. วชิาเอก (ถ้ามี) - 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.1  (ภาคพิเศษ) ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หนว่ยกิต 

หลักสูตรแบบ  2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวน

หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  54 หนว่ยกิต 
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6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรแบบ 1.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

หลักสูตรแบบ  2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  

6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสตูร ในคราวประชุมคร้ังที่  8/2561  เมื่อวันที่  10  เดือน 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
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- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่  7/2561  เมือ่วันที่  21  เดือน  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 

- สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่............เดือน.............................. พ.ศ.............. 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  นัก

ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการ ในหน่วยงานสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ กรมการ

เร่งรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร นักบริหารจัดการงานวิจยั

เพื่อท้องถิ่น นักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ  ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การ

พัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

 ท างานกับบริษัทเอกชน เป็นนักวิชาการเกษตร ท างานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การขาย การ

วิจัยทางการเกษตร การเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตร เป็นต้น 

 ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว เช่น การด าเนินธุรกิจหรือท าบริษัทเพื่อให้ค าปรึกษาและ

ให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ประเทศ,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล   

 

Ph.D. (Technology and Agrarian Development), 

Wageningen University, the Netherlands, 2007 

M.S. (Agricultural System), Chiang Mai University, 

1997 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา, 2536 

(x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2547 

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 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

วท.บ. (วิทยาการจัดการ), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 

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

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ในช่วงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศไทยทีมีความก้าวหน้าการ

ผลิตทางเกษตรท่ีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและคุณภาพการผลิตท่ีน าไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพ่ิม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาต ิ ท่ีได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก แรงงานทักษะสูงและความสามารถเฉพาะ

ทางมีแนวโนม้การขาดแคลน ประเทศไทยภายใต้การปรับเปลี่ยนในหลากหลายประเด็น ความสามารถ

ในการแข่งขันทางด้านการผลิตและการตลาด การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังคง

พ่ึงพิงสมรรถนะของบุคคลและนวัตกรรมของสถาบัน  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน รวมถึงการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่

การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน การพัฒนาดังกล่าวยังตอ้งอาศัยองค์ความรู้ของบุคคลท่ีมีทักษะและ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์  ซึ่งน าไปสู่ความสามารถในการจัดการและสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา

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

             แนวทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการเกษตรของไทย ได้เนน้ไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล

และย่ังยืน ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีศักยภาพในการแข่งขันจาก

ประเทศคู่แข่ง ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยมีเป้าหมาย  3 ด้าน 1) เพ่ือพัฒนาฐานทรัพยากรให้มีความ

ย่ังยืน โดยเนน้การสร้างความอุดมสมบูรณ์ ลดความเสื่อมโทรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การ

ลดตน้ทุน การบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการ 2) ความสามารถในการแข็งขันท่ี

เพ่ิมสูงขึ้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายในพ้ืนท่ี 3) เกษตรกร

เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได้ในการในระดับท่ีเพียงพอตอ่การประกอบ

อาชีพการเกษตร ลดการเป็นหนี้สินในระดับครัวเรือน โดยเป้าหมายการพัฒนาซึ่งกรอบแนวทางการ

พัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนพัฒนาฉบับท่ี  12 เน้นการสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้

เข้มแข็งและย่ังยืน สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความตอ้งการ เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและเร่งขยาย
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ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการ

บริหารจัดการภาคเกษตร  

             จากกรอบการพัฒนาดังกล่าว ประเทศต้องเร่งพัฒนาเพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ท้ัง

ทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเพ่ิมการ

ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มท่ี

ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและ

บริการ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 ยังได้เนน้ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รวมถึงการ

พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ

คุณภาพการศกึษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ นอกจากนั้น การพัฒนาตอ้งมุ่งเนน้การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ีให้มีมาตรฐาน และไม่ท าลายฐานดา้นสิ่งแวดล้อม 

            การพัฒนาประเทศไทยได้รับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development: SD) ท่ีมี

การพัฒนาสืบเนื่องจากแผนปฏิบัติ การ  21 (Agenda 21) ส าหรับทศวรรษ 1991–1999 และศตวรรษ

ท่ี 21 เพ่ือเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนินงานท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังในด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development 

Goals: MDGs) จ านวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.2543 – 2558) เป้าหมายการ

พัฒนาท่ี ย่ัง ยืน  (SDGs) ใช้ เป็น ทิศทางการพัฒนา ครอบคลุมระยะเว ลา  15 ปี โดยประกอบไป

ด้วย 17 เป้าหมาย (Goals)  เช่น  การขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ี

ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน  การส่งเสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและท่ัวถึงให้

เป็นไปอย่างย่ังยืน การส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ 

ทุกคน การพัฒนาแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน   การปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างความร่วมมือเครือ ขา่ยท้ัง

ระดับประเทศ  และระดับสากลต่อส่งผลตอ่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (https://sustainabledevelopment.un.org) 

 ดังนั้นประเทศไทยมียุทธศาสตร์เพ่ือการผลักดันให้มีความเชื่อมโยงท้ังระดับเครือข่ายภูมิภาค 

โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยก าหนดเป้าหมายท่ีต้อง

บรรลุและแนวทางการพัฒนาท่ีต้องด าเนนิการในช่วง 5 ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี 

  12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเนน้การสร้างเสริมศักยภาพของคนในชุมชน เพ่ือความสามารถ

ในการปรับตัวอย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วงปัจจุบันมีความส าคัญตอ่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืนของประเทศ สังคมไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีปัจจุบันได้มีการปรับตัวเพ่ือ

เกิดความอยู่รอด โดยอาศัยฐานทุน ท่ีส า คัญของ ชุมชนใน พ้ืนท่ี  เช่น ทุนมนุษย์  : ความ รู้ ทักษะ 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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ความสามารถในการเป็นผู้น า ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  : การพัฒนากลุ่มเครือข่าย กองทุน และกฎ

กติกาของคนชุมชน ทุนทางกายภาพ: ดิน แหล่งน้ า ฐานทรัพยากรชีวภาพ แหล่งอาหาร เหล่านี้น าไปสู่

การปรับตัวตอ่การผลิตทางด้านการผลิตทางการเกษตรและเกิดวามม่ังค่ังและผาสุกของครัวเรือน 

             จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ .ศ 2560-2564 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ได้มีการผสมผสานท่ีสร้างความม่ันคงและความย่ังยืนร่วมกัน แต่จาก

ปัญหาและกระแสการเปลี่ยนแปลง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีความผันผวนและไม่

แน่นอน ส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสภาวะและปัจจัยรอบ

ด้าน เช่น สังคมชนบทเร่ิมเป็นสังคมเมืองท่ีมีความห่างและการลดลงการรวมกลุ่มในการช่วยเหลอืกันใน

ชุมชุนเร่ิมลดบทบาทลงเนื่องจากกระแสความกดดันด้านเศรษฐกิจ  สังคมการผลิตทางการเกษตร

เปลี่ยนไปสู่การพ่ึงพิงพืชเชิงเดี่ยวท่ีใช้สารเคมีเนื่องจากความไม่สมดุลของสภาพแวดล้อมและผลกระทบ

แรงงานค่าจ้างแรงงานส่งผลท าให้มีการใช้สารเคมีท่ีท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึน้ พฤติกรรม

การบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็น อย่างไรก็ตามการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่ความย่ังยืนจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี

ประเทศไทยตอ้งสร้างความสมดุลระหว่าง  3 ทุน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน คือ ทุนเศรษฐกิจ การเงินต้อง

เข้ มแข็งมากขึ้ น  ทุนสังคมและวัฒนธรรม  ต้อ งลดคว ามแตกแยกในสั งคมให้มีน้อยท่ีสุด  ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตอ้งลดภาวะโลกร้อนและลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น (1) การ

พัฒนาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มตา่งๆ ในสังคม (2) การพัฒนาเสริมทักษะและ

ความรู้ด้านการผลิตโดยน าเอา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (3) การสร้างงาน และการ

คุ้มครองทางสังคม (4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรคท่ี

ตดิต่อ  (5) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น จากท่ีกล่าวมา

เบ้ืองต้นจ าเป็นท่ีตอ้งอาศัยการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้หลายด้านและน าไปสู่การใช้เชิงบูรณาการ 

และเกิดความสมดุล ท้ังด้านกายภาพโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยประเทศไทยได้มี

รูปแบบการพัฒนาท่ีมีความส าเร็จในการพัฒนาชนบท ชุมชน หลายพ้ืนท่ี โดยการนอ้มน าเอา แนวคิด     

“ปรัชญาเ ศรษ ฐกิ จพอ เพีย ง ” โด ยพ ระบ าทส มเด็ จพ ระเ จ้าอ ยู่หัว รัช กาล ท่ี  9 ท่ี ไ ด้ น า เอ า

หลักการ “เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา” เพ่ือเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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13.  ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การจัดการหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ได้ให้ความส าคัญในด้านหลักสูตรโดย

ออกแบบการศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร์หลายด้านโดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ร่วมกับแนวคิดเชิงระบบ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คุณภาพและคุณธรรม เป็น  Global 

citizen และเป็นประโยชน์ตอ่สังคม การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการศกึษาเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรและความก้าวหนา้ด้านวิชาการท้ังด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และความเป็นสากล  

ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์

ภายนอกท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลตอ่การพัฒนาหลักสูตร และพัฒนายุทธศาสตร์

และเป้าหมายการสร้างการเรียนรู้ให้กับบัณฑิตเพ่ือเกิดผลิตบัณฑิตท่ีให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าทัน

วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกตอ้ง มีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พ .ศ . 2542  โดยมีเ ป้าหมายการผลิต บัณฑิต ท่ีความรู้และความสามารถด้ านต่าง  ๆ 

ดังนี้  1) ความรู้และความสามารถในงานวิจัย และการแก้ไขปัญหาความสามารถในการปรับใช้เคร่ืองมือ 

ท่ีเป็นการบูรณาการความรู้ด้าน กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  2) สังเคราะห์ปัญหา ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถชี้น าการพัฒนาสังคมได้ 

ห รือน าไป สู่ ก ารก าห นดนโยบ ายด้ านกา รส่ ง เส ริ มการเกษตรและพัฒนาชนบท ได้อ ย่าง มี

ประสิทธิภาพ   3) ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตร  และการ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง  ๆกับชุมชน และภาคชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตั้ ง แต่ ระ ดั บชุ มช น ท้ องถิ่ น   อ ง ค์ กรรั ฐ  แ ละเอก ชน   ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ด้ า น

ภาษาอังกฤษ 4) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถให้ค าแนะน าด้านการ

พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตติน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การด าเนนิชีวิต การปรับใช้ในการพัฒนา ท่ีสามารถน าใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

13.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า “มหาวิทยาลั ยเชียง ใหม่เป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการวิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพ่ึงตนเองได้ ” ซึ่งถือเป็น
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แผนในการพัฒนาการศกึษาในด้าน ขณะท่ีพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในดา้น

การจัดการศกึษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี

คนเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และเป็นผู้น าทางด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และ การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงของชาติ ซึ่งจ าเป็นต้อง

สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังของชนบท ของรัฐ และของ

สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงสุดของบัณฑิตศกึษานี้ ได้วิเคราะห์โดยค านึงถึง

ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนความตอ้งการการศกึษาและการพัฒนา

ความรู้ของบุคลากร เพ่ือเ ป็นแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปรวมถึงการพัฒนา

การศึกษาในด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศดว้ย 

 ดังนัน้ การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคลเพ่ือเป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนในชนบท

จึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน ม่ันคง และพ่ึงตนเองได้ ท้ังนี้ เนื่องจากบุคคล

ดังกล่าว ซึ่งมีท้ังบุคลากรภาครัฐและเอกชน จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ประสานจัดการ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในชนบท อันมีผลท าให้เกษตรกรหรือประชาชนในชนบทรู้จักคิดเป็น ท าเป็น และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเกษตรกร

และชุมชนในชนบทเป็นงานท่ียาก ตอ้งอาศัยผู้น าหรือนักบริหารจัดการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา 

ทฤษฎี หลักและวิธีการในการท างานด้านนี้ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน ์และการ

ตัดสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการท างานหรือการแก้ปัญหาในการพัฒนาชนบท การให้การศึกษาในขั้น

สูงแก่บุคคลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะพัฒนาศักยภาพการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดไป 

 ข้อสรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท มีดังนี้ 

1. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทอย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตเพ่ือสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีขีดความสามารถท่ี

พ่ึงตนเองได้ แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมชนบท และการพัฒนาชนบทให้คงสภาพท่ีมีสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรมสังคมชนบทของคนสว่นใหญ่จะก่อให้เกิดผลตอ่การพัฒนาประเทศเป็นอันมาก  

2. การศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในระดับปริญญาเอกนี้จะเสริมสร้าง

ก าลังคนท่ีสามารถวิเคราะห์สภาวะการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นบูรณาการ และ

สามารถเข้าใจวิวัฒนาการของสังคมชนบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน ์และสามารถจะ
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น าความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคมชนบทในแนวทางท่ีด ารงเอกลักษณ์ของชนบทไทยได้อย่างย่ังยืน สามารถ

พ่ึงตนเองได้ 

3. การส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้าง

คุณภาพคนในการท างานพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท เป็นก าลังส าคัญท่ีมี

ความสามารถในเชิงวิเคราะห์วิจัยสภาวการณ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและสังคมชนบทได้

อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะสามารถน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
หมวดวชิา กระบวนวชิา 

 

เป็นกระบวนวชิา

ของหลักสูตร

โดยตรง  

ภาควชิา และคณะ 

ท่ีเปิดสอน

กระบวนวชิานี้ 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ ไม่มี    

วิชาเลอืกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี    

วิชาเลือกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 159742 

 

2. 166701 

 

3. 351763 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

1.ภาควิชาสังคมวิทยา

และ ม า นุษ ย วิ ท ย า 

คณะสังคมศาสตร์ 
 

 

2.ภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ให้นักศึกษาเลือกเรียน

กระบวนวิชาดังต่อไปน้ี 

หรือกระบวนวิชาใน

ระดับปริญญาโททีเ่ปิด

สอนในคณะ

เกษตรศาสตร์ หรือคณะ

อื่นๆ ตามความเห็นชอบ

จากคณะ

กรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวชิา 

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิขาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนด้วย   –ไม่มี- 

14.3 การบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการ โดยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ท าหนังสือเพื่อขอ

พิจารณาเปิดสอนกระบวนวิชาไปยังคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ลงทะเบียน

กระบวนวิชาเรียนนั้น ๆ 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท   เป็นหลักสูตรท่ีน า

หลักปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร คือ “การช่วยเหลือตนเอง และการพ่ึงพาตนเอง ” และหลัก

ปรัชญาของการพัฒนาชนบท คือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  มาบูรณาการร่วมกับหลัก

วิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่

การเกษตร การพัฒนาชนบท การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบท

แบบย่ังยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของการเกษตรและชุมชนชนบท เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทได้อย่างมีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมชนบทให้กั บ

ประชาชนในภาคเกษตรและภาคชนบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ให้มีขีดความสามารถ

ท่ีพ่ึงตนเองได้ดีย่ิงขึ้น มีการเสริมสร้างหรือจัดการนวัตกรรมทางความคิดและนวัตกรรมทางการเกษตร 

ท่ีน าไปสู่การอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน  ชนบท  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะ

ส่งผลให้การส่ งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทสามารถท่ีจะสร้างผลประโยชน์โดยรวมของ

ประเทศชาตใิห้เจริญย่ิงขึน้ 

 1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี: 

1. ความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2. ความสามารถในการวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สามารถ

สังเคราะห์ปัญหา มีนวัตกรรมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวางแผนเพ่ือ

แก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ     ภูมิ

สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถท่ีจะก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรไป

สร้างการเรียนรู้ร่วมกับประชาชนภาคเกษตร และภาคชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

องค์กรรัฐ และเอกชน 

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถให้ค าแนะน าด้านการ

พัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตติน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ท่ีอยู่ใน

การประเมินคุณภาพการศกึษาท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปีใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

เอกท่ีได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

 ร้อยละความพึงพอใจของดุษฎี

บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 

 ระบบทวิภาค  

 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

 มีภาคการศึกษาพิเศษ       

 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

 - 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................... ถึง.....................) 

  ในเวลาราชการ 

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

 ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 

   นอกเวลาราชการ (แบบ 1.1 ภาคพิเศษ และ 2.1 ภาคพิเศษ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 

08.30 – 16.30 น. 

     ในเวลาราชการ (แบบ 2.1 ภาคปกติ)  
  

  ระบบหน่วยการศึกษา (เดือน.................... ถึง.....................) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

หลักสูตรแบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)   

1. ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือ

ตา่งประเทศในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท  

3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25

และมีประสบการณ์ในการท างานในด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท หรือใน

ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศกึษา 

4. คุณสมบัตอิื่นนอกเหนอืจากนี้ ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

หลักสูตรแบบ 2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

1. ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ

ตา่งประเทศในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรพัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

3. ผู้ส มัครจะต้อ งมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า  3 .25 และผู้ส มัครภาคพิ เศษต้อ ง มี

ประสบการณ์ในการท างานในด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท หรือในด้าน   

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศกึษา 

4. คุณสมบัตอิื่นนอกเหนอืจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 

 นักศกึษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลอืกได้ 
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 นักศกึษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าวิจัยไม่เพียงพอ 

 อื่นๆ .................................... 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเ ป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเ รียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแล ตักเตอืน 

ให้ค าแนะน าแก่นักศกึษา 

 จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศกึษา และให้เนน้ย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 

 อื่น ๆ.................................. 

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 

 แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ) 

 แบบ 2.1 (ภาคปกติ) 

 แบบ 2.1 (ภาคพิเศษ) 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

จ านวนผู้ท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา  

 แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ) 

 แบบ 2.1 (ภาคปกติ) 

 แบบ 2.1 (ภาคพิเศษ) 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

5 

5 

5 

 

 

- 

 

- 

 

 

5 

5 

5 

 

 

- 

 

- 

 

 

5 

5 

5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง

งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

1256  2256  3256  

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 

บริการวิชาการแก่

สังคม 

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

การท านุบ ารงุศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม 

- 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 145,424,197 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. ค่าใช้จ่ายตอ่หัว   

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเข้าศึกษาในแบบ 1.1 ภาคพิเศษ (กรณีมี

นักศึกษา 4 คน) 267,102  บาทต่อคนตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 ภาคปกติ (กรณีมีนักศึกษา 5 คน) 

102,600  บาทต่อคนตลอดหลักสูตร และแบบ 2.1 ภาคพิเศษ (กรณีมีนักศึกษา 5 คน) 267,402  บาท

ตอ่คนตลอดหลักสูตร 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ)................................................ .............. 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นักศกึษาบัณฑิตศกึษา   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน   หน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต  

หลักสูตรแบบ 2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 54 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)  ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

ก.กระบวนวชิาเรียน    - ไม่มี      

     1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา      - ไม่มี    

  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     - ไม่มี 

ข. ดุษฎีนิพนธ์      

    352897  ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาตา่งประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา   

ดุษฎีนิพนธ์ของนักศกึษา 

ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างนอ้ย

ภาคการศึกษาละ  1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ภาคการศกึษา และนักศึกษาจะตอ้ง
เข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศกึษา 
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2. ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อ มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ  Web of Science และเสนอผลงานดุษฎี

นพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตท่ีิเป็น

ท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

3. ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนพินธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

4. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศกึษา 

จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศกึษาจะตอ้งสอบวัดคุณสมบัตเิพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสทิธ์ิ

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ  มีสทิธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง  โดยตอ้งย่ืน

ค าร้องขอสอบใหม่   การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับ

จากการสอบคร้ังแรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่ านการสอบวั ดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 

 ก.กระบวนวชิาเรียน    ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

     1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา      ไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

 1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ      9 หนว่ยกิต 

 352832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนา 3 หนว่ยกิต 

  ชนบท  

 352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

  352891 สัมมนา 1  1  หนว่ยกิต 

  352892 สัมมนา 2  1  หนว่ยกิต 
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  352893 การศกึษาดูงานดา้นการส่งเสริม   

  การเกษตรและพัฒนาชนบท 1  หนว่ยกิต 

 1.1.2  กระบวนวิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

โดยนักศึกษา เลื อกจากกระบวนวิชาเหล่ านี้  ห รือกระบวนวิ ชาอื่ น ๆ  ท่ี

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและ 3 หนว่ยกิต 

 งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก 3 หนว่ยกิต 

352834 การพัฒนาชนบทและส่งเสริมธุรกิจชุมชน 3   หนว่ยกิต 

352841  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3   หนว่ยกิต 

 352844 การประยุกต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท 3        หนว่ยกิต 

  อย่างย่ังยืน 

352845 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน 3    หนว่ยกิต 

 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

352846 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงส าหรับการวิจัยทาง 3    หนว่ยกิต 

 ส่งเสริมการเกษตร  

352855 การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 3   หนว่ยกิต 

 1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ              - ไม่มี 

   1.2.2  กระบวนวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  3 หนว่ยกิต 

ให้นักศึกษา เลือก เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ หรือกระบวนวิ ชา ในระดับ
ปริญญาโทท่ีเปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่น ๆ ตามความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา 

159742 การเปลี่ยนผ่านและปรับโครงสร้างของสังคม 

 เกษตรกรรม 3 หนว่ยกิต 

166701 ทฤษฏีการพัฒนา 3 หนว่ยกิต 

351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา 

    การเกษตร     3   หนว่ยกิต 
  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    - ไม่มี 
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ข. ดุษฎีนิพนธ์ 

  352899  ดุษฎีนิพนธ์ 36        หนว่ยกิต 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาตา่งประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎี

นพินธ์ของนักศกึษา 

ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนพินธ์ในการสัมมนาอย่างนอ้ย

ภาคการศกึษาละ    1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศกึษา

จะตอ้งเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่าง

นอ้ยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล  ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎี

นพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ี

เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

3. ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ตอ้งระบุนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

4. ตอ้งรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศกึษาจะตอ้งสอบวัดคุณสมบัตเิพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสทิธ์ิ

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านการวัดคุณสมบัติ มีสทิธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยตอ้งย่ืนค าร้อง

ขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการ

สอบคร้ังแรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่ านการสอบวั ดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

บัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
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 ฉ.  การสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องย่ืนค าร้องขอสอบตอ่บัณฑิตวิทยาลัยโดย

ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรือรหัส 352) 

Type 1.1 : student with Master’s Degree 

 Degree Requirement a minimum of           48 credits 

 A.  Thesis   48 credits 

 352897 Dissertation 48 credits 

B. Academic Activities 

1. A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis once 

every semester for at least 4  semesters and students have to attend seminar every semester 

that the course is offered. 

2. At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be published or at least 

accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of 

Science database, and at least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be 

presented in an international conference accepted by the field of study.  

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

4. A student has to report dissertation 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: with the approval of the advisory committee 

D. Qualifying examination 

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

presenting a thesis proposal. 

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

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

of the Graduate Program Administrative Committee. 

Type 2.1 : For student with Master’s Degree 

 Degree Requirement a minimum of           54 credits 

 A.  Coursework  a minimum of 18 credits 

 1. Graduate courses a minimum of  18 credits 

  1.1  Field of specialization  a minimum of 15 credits 

  1.1.1  Required courses  9 credits 

 352832 Agricultural Extension and Rural Development Theory  3 credits  

 352842 Research Methodology in Agricultural Extension 3 credits 

 352891  Seminar 1  1  credit 

 352892 Seminar 2  1  credit 

 352893 Agricultural Extension and Rural Development Study Tour  1  credit   

1.1.2  Elective courses a minimum of  6 credits 

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

graduate program administrative committee.  

352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

 Rural Development Work and Organization 3  credits  

352833 World Agriculture and Rural Development   3  credits 

352834 Rural Development and Community Business Extension 3  credits 

  352841 Promotion and Development of Sufficiency   3  credits 

  Economy Knowledge 

352844 Application of Agricultural Systems for Sustainable Rural 3  credits 

 Development 

352845 Communication and Information Technology for 

 Agricultural Extension and Rural Development Work 3  credits 

  352846 Analyzing and Interpreting Data in Agricultural   3  credits  

   Extension Research) 

352855 Knowledge Management in Agricultural Extension 3  credits 
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1.2 Other courses a minimum of  3 credits 

1.2.1  Required courses none  

1.2.2  Elective courses a minimum of  3 credits 

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

Faculty of Agriculture or others Faculty with approval of the graduate program 

administrative committee.  

159742 Agrarian  Transition and Restructuring 3  credits 

166701  Development Theories                      3  credits 

351763 Development Project Planning and Management 3 credits  

   

2.  Advanced undergraduate courses none  

B.   Thesis    

 352899 Dissertation 36 credits 

C.  Non-credit courses 

 1.  Graduate School’s requirement : a foreign language  

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

D.  Academic Activities 

1. A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis once 

every semester for at least 4  semesters and students have to attend seminar every semester 

that the course is offered. 

2. At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be published or at least 

accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed, Web of 

Science data base, and at least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be 

presented in an international conference accepted by the field of study. 

3. At least 1 main publication of the dissertation work must specify the student as the first 

author. 

4. A student has to report dissertation progress to the Graduate Program Administrative 

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

Graduate Study Committee. 
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E.  Qualifying examination 

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

a thesis proposal. 

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

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

of the Graduate Program Administrative Committee. 

F. Comprehensive Examination 

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

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

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

Rural Development. (AET or Code 352) 

3.1.3 กระบวนวชิา 

 (1) หมวดวชิาบังคับ  หน่วยกิต 

 352832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 3(3-0-6) 

 (Agricultural Extension and Rural Development Theory)    

 352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

  (Research Methodology in Agricultural Extension) 

 352891 สัมมนา 1  1(1-0-2) 

  (Seminar 1) 

 352892  สัมมนา 2  1(1-0-2) 

  (Seminar 2) 

 352893  การศกึษาดูงานดา้นการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1(0-6-0) 

  (Agricultural Extension and Rural Development Study Tour)  

 

(2) หมวดวชิาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ  หนว่ยกิต 

 352821  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและ  3(3-0-6) 

  งานสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  (Modern Management  for Agricultural Extension   

  and Rural Development Work and Organization) 

 352833   การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก  3(3-0-6) 

   (World Agriculture and Rural Development)            
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 352834   การพัฒนาชนบทและส่งเสริมธุรกิจชุมชน   3(3-0-6) 

   (Rural Development and Community Business Extension)  

 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

  (Promotion and Development of Sufficiency Economy Knowledge)  

 352844  การประยุกต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบทอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 

(Application of Agricultural Systems for Sustainable Rural Development)   

352845     การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริม 3(3-0-6) 

การเกษตรและพัฒนาชนบท  

                  (Communication and Information Technology for 

Agricultural Extension and Rural Development Work)  

 352846  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Analyzing and Interpreting Data in Agricultural Extension Research) 

 352855 การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6)  

  (Knowledge Management in Agricultural Extension) 

 (3) หมวดวชิาเลือกนอกสาขาวชิาเฉพาะ  หน่วยกิต 

 159742 การเปลี่ยนผ่านและปรับโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม 3(3-0-6) 

  (Agrarian  Transition and Restructuring) 

 166701 ทฤษฏีการพัฒนา     3(3-0-6) 

 (Development Theories) 

 351763  การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 

  (Development Project Planning and Management) 

(4) หมวดปริญญานพินธ 

352897  ดุษฎีนพินธ์ 48 หนว่ยกิต 

 (Dissertation) 

352899  ดุษฎีนพินธ์ 36 หนว่ยกิต 

 (Dissertation) 

หมายเหตุ:  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา   

 รหัสกระบวนวิ ชาประกอบด้ วยชื่อย่อกระบวนวิชา ก.สส. หรือ 352  ตามด้วยเลข 3 หลัก  มี

ความหมายดังนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานัน้สังกัด 

 2. เลขหลักร้อย แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 
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 3. เลขหลักสิบ  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

   เลข 0-8  ก าหนดเป็นกระบวนวิชาบรรยาย 

   เลข 9    ก าหนดเป็นกระบวนวิชา ฝึกปฏิบัต ิสัมมนา และวิทยานพินธ์ 

 4. เลขหลักหน่วย แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แบบ 1.1  

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

- 352897 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

-  น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 

- 

 สอบวัดคุณสมบัติ -    

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -    

 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนพินธ์ -    

 รวม -  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352897 ดุษฎีนิพนธ์ 12 352897 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 

  น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 3) 

 

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352897 ดุษฎีนิพนธ์ 12  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

 น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 4) 

  สอบดุษฎีนิพนธ์ - 

 รวม 12  รวม 0 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2.1  

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร

และการพัฒนาชนบท  

3 352892 สัมมนา 2 1 

352842 ระเบียบวิธีวิจัยการส่งเสริม

การเกษตร 

3 352… กระบวนวิชาเลอืกในสาขา 3 

352891 สัมมนา 1 1 352… กระบวนวิชาเลอืกในสาขา 3 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

-  สอบวัดคุณสมบัติ - 

 เสนอหัวข้อโครงร่าง     

ดุษฎีนพินธ์ 
- 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 
- 

 รวม 7  รวม 7 
 
 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352899 ดุษฎีนิพนธ 9 352893 การศกึษาดูงานดา้นการ

ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท  

1 

……. กระบวนวิชาเลอืกนอกสาขา 3 352899 ดุษฎีนิพนธ 9 

 น า เสนอความก้าวหน้าของ
ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 

-  สอบประมวลความรู้ - 

    น าเสนอความก้าวหนา้

ของดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 3) 

- 

 รวม 12  รวม 10 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

352899 ดุษฎีนิพนธ 9 352899 ดุษฎีนิพนธ 9 

 น าเสนอความก้าวหนา้ของ

ดุษฎีนิพนธ์ (คร้ังท่ี 4) 

-  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา - 

    สอบดุษฎีนิพนธ - 

 รวม 9  รวม 9 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุไว้ในภาคผนวก) 

 

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 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ือง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

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, 

the Netherlands, 2007 

M.S. (Agricultural System), Chiang Mai 

University, 1997 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2536 

6.5 3 6.5 3 62(12) 

2 ผศ.ดร.ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล* 

 (x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

6 3 6 3.5 22(22) 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนช่ัวโมง/

สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ือง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

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 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

วท.บ. (วิทยาการจัดการ), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
3 11(11) 

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.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), มหาวิทยาลัย

แม่โจ้, 2528 

 

 

4.5 3 4.5 3 33( 31 ) 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอนช่ัวโมง/

สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วิชาการรวม                           

(จ านวนเร่ือง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

7 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),

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2526 

6 3 4.5 3 62(9) 

8 อ.ดร.ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ 

 (x-xxxxx-xxxxx-xx-x) 

 

ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

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 Extension), University of Hohenheim, 

Germany, 2015 

M.Sc. (Agricultural Sciences, 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 9 คือ อาจารย์ประจ า  

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

-ไม่มี- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาท่ีจะเกิดและสอดคล้องตาม

ปรัชญา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้ 

 นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรมี

ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร สามารถบูรณาการความรู้จากชั้น

เรียนกับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัตจิริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม

เผยแพร่การเกษตร และการพัฒนาชนบท การถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหา

และสถานการณ์เฉพาะหน้ามีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 4.2 ช่วงเวลา  

  ในช่วงเวลาของการเรียนในกระบวนวิชา 352893 (การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท) ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในปีท่ี 2 ท่ีนักศกึษาตอ้งศึกษาดูงานฯ ในต่างประเทศเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการ เกษตรและพัฒนาชนบทตลอดจนวัฒนธรรม

การเกษตรในต่างประเทศและจัดท ารายงานการศึกษา แล้วน าเสนอเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศกึษาหลักสูตรแบบ 1.1 จะตอ้งลงเรียนในกระบวนวิชา 352897 (ดุษฎีนิพนธ  และนักศกึษา

หลักสูตรแบบ 2.1   จะต้องลงเรียนในกระบวนวิชา 352899 (ดุษฎีนิพนธ) โดยในการท าโครงงานหรือ

งานวิจัยตามนั้นนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

และฝึกการค้นคว้าและด าเนินงานวิจัย หรืองานส ารวจท่ีสนใจ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของ

อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และตลอดจนจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ และ

น าเสนอผลงานวิจัย  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ก าหนดกลุ่มขอ ง

งานวิจัยไว้ 3 ด้านดว้ยกันคือ 
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1.  ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Agricultural Extension and Rural 

Development) 

1. การประยุกตเ์ทคนคิในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท )Technique Applied for 

Agricultural Extension and Rural Development) 

2. เกษตรทางเลอืก (Alternative Agriculture) และ ระบบเกษตร )Agricultural System) 

3. จิตวิทยาในงานสง่เสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension)  

4. การบริหารและการจัดการทางด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  (People’s 

Participation in Rural Development) 

5. การบริหารและการจัดการทางด้ านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (People’s 

Participation in Rural Development) 

6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนและนโยบายด้านการส่งเสริม

(Climate Changes, Global Warming and Extension Policy) 

7. มุมมอง  น โยบายด้ านคว าม ม่ันคงทางอาหารของอาเซี ยน  ( Asian Policy for Food 

Security/Perspective) 

8. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาชนบทในอาเซี ยน ( Asian Agricultural and Rural 

Development) 

9. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy ) 

10. ผลกระทบของภาคการเกษตรในด้านความม่ันคงทางอาหาร (Agricultural Impact on 

Food Security) 

11. องค์กรเกษตรกร และการพัฒนาองค์กรเกษตรในอาเซียน (Farmer Organization and 

Development in Asian ) 

12. เศรษฐกิจการเกษตรชนบท (Agricultural and Rural Economics) 

2. ด้านการบริหารและการจัดการทางด้าน ส่ง เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

(Administration in Agricultural Extension and Rural Development) ซึ่งประกอบด้ วย หัว ข้อ /

ประเด็นวิจัยดังนี้ 

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) 
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4. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Project evaluation in 

agricultural extension and rural development) 

5. การจัดการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (Learning management in local community) 

3.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดต่อ ส่ือสารการเกษตรและการพัฒนาชนบท 

( Technology Transfer and Communication in Agricultural Extension and Rural 

Development) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ/ประเด็นวิจัยดังนี้ 

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. การประชาสัม พันธ์ในงานส่ง เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ( Public relations in 

agricultural extension and rural development) 

5. การผลิตสื่อ (Media production) 

6. การตดิตอ่สื่อสารทางด้านสง่เสริมการเกษตร (Communication in agricultural extension) 

7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่ง เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

( Information technology management in agricultural extension and rural development) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 5.2.1  นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการวิ จัยทางการส่งเสริมการเกษตร และ

 สามารถท าวิจัยได้ 

 5.2.2  นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยทางการส่งเสริมเกษตรได้ด้วยตนเอง ภายใตค้ าแนะน า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 5.2.3 นักศกึษามีจริยธรรมในการวิจัย 

 5.2.4  นักศกึษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและอธิบายผลการศกึษาได้ 

 5.2.5 นักศึกษาสามารถจัดท ารายงานตามรูปแบบและน าเสนอผลการวิจัย ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

5.3 ช่วงเวลา แบบท่ี 1.1 (ภาคพิเศษ) และแบบท่ี 2.1 (ภาคปกติและพิเศษ) 

 แบบท่ี 1.1  

  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิ ชา ก.สส . 35289 7 ได้ในช่ วงการเรียนชั้ นปี ท่ี 1             

ภาคการศกึษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 และชั้นปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 1  
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แบบท่ี 2.1  

นักศกึษาสามารถลงทะเบียนวิชา ก.สส. 352899 ได้ในช่วงการเรียนชั้นปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1 

และ 2  และชั้นปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  หลักสูตรแบบ 1.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หนว่ยกิต 

  หลักสูตรแบบ  2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า  54 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

หลักสูตรแบบ 1.1    

5.5.1 นักศกึษาเข้าร่วมสัมมนากับนักศกึษาในหลักสูตรเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นและ

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล และเลอืกคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์โดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

5.5.3 อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศกึษาค้นคว้าข้อมูล

เบ้ืองตน้จากเอกสาร การวางแผนงานวิจัย นักศกึษาท าการสอบหัวข้อโครงร่างฯ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงคร้ังสุดท้ายก่อนสง่เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

5.5.4 ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่าง ดุษฎีนิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข

และปรับปรุงหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่าง

ดุษฎีนพินธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกตอ้งตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะตอ้งปรับปรุงใหม่ โดยมี

เงื่อนไขให้นักศึกษาตอ้งแก้ไขตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก่อนสง่ไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป  

5.5.5 นักศึกษา ด าเนินงานวิจัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใต้การก ากับ

ดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5.5.6 นักศกึษาท่ีขอสอบดุษฎีนิพนธได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักก่อน 
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หลักสูตรแบบ 2.1   

5.5.1 นักศึกษาตอ้งลงเรียนในกระบวนวิชา 352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร 

โดยการท าวิจัยนั้นนักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนในกระบวนวิชาดังกล่าวจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยและฝึกฝน

ค้นคว้าและด าเนนิงานวิจัย ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจน

จัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 

5.5.2 นักศกึษาเข้าร่วมสัมมนากับนักศกึษาในหลักสูตรเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นและ

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นั กศึกษาเป็นรายบุคคล  และเลือกคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

5.5.3 อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศกึษาค้นคว้าข้อมูล

เบ้ืองตน้จากเอกสาร การวางแผนงานวิจัย นักศกึษาท าการสอบหัวข้อโครงร่างฯ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงคร้ังสุดท้ายก่อนสง่เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

5.5.4 ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข

และปรับปรุงหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครงร่าง

ดุษฎีนพินธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกตอ้งตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะตอ้งปรับปรุงใหม่ โดยมี

เงื่อนไขให้นักศึกษาตอ้งแก้ไขตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก่อนสง่ไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป  

5.5.5 นักศึกษา ด าเนินงานวิจัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใต้การก ากับ

ดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5.5.6 นักศกึษาท่ีขอสอบดุษฎีนิพนธได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักก่อน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ โดยการน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนพินธ  แนวปฏิบัติและ

ขั้นตอนการท าวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ  อย่าง

นอ้ยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างนอ้ย 2 เร่ือง โดย 1 เร่ือง ตอ้งอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนพินธ์ หรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 

เร่ือง ให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
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แบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ  อย่าง

นอ้ยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, 

Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเ ป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง ให้ มี

นักศกึษาเป็นชื่อแรก 

หมวดที่ 4. ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1)  มีความสามารถในการวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร

และพัฒน าชนบท สามารถสัง เคราะห์ปัญหา มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรและ

การพัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถทีจ่ะ

ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการเกษตรและพฒันา

ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์

การวิจัย การแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา หรือ

สถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรมส่ง เสริม

ผู้เรียนให้ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การอภิปราย 

และการน าเสนอ 

2) มีวิธีคิดสร้างสรรค์มีความสามารถและมีทักษะในการ

สื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรไปให้กับ

ประชาชนภาคเกษตร และภาคชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น, องค์กรรัฐ และเอกชน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1)มีการจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการ

สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1คร้ัง เป็น

จ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาคการศึกษาและต้องเข้า

ร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.2) ส อ น เ ท ค นิ ค ก า ร สื่ อ ส า ร  ถ่ า ย ท อ ด

เทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะ

การสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอ การ

อภิปรายในชั้นเรียน และจากรายงานที่มอบหมาย 

3) สามารถปฏิบัติงานร่วมกั บผู้อ่ืนได้และสามารถให้

ค าแนะน าด้านการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติตน 

3.1) มีก าร เ รียนก ารสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติตน 

3.2) ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา 

การแต่งกายสอดแทรกในภาคบรรยายของ

กระบวนวิชา 

3.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

ความซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

โดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการท่ีมีเหตุผล และ

ค่านยิมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านงึถึงความรู้สึกของ

ผู้อื่นท่ีจะได้รับผลกระทบ 

3)  สามารถริเร่ิมชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ

แก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่น 

4)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤตปิฏิบัตติามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

3) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การแตง่กาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน อาจารย์ หรือวิทยากร 

2) วิธีการประเมิน การสัง เกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงาน ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

3) ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 
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2) สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ท่ี

ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3) รู้เทคนคิการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญ

ฉลาด  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัตท่ีิเปลี่ยนแปลงใน

วิชาชีพท้ังในระดับชาตแิละนานาชาต ิ   

4) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาตท่ีิเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่วิชาการ

และวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

และปฏิบัตกิารใน และนอกชั้นเรียน โดยอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ใน

สาขาวิชา 

2) ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัตภิาคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และ

ชุมชน รวมถึงก าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้นักศกึษาได้ศกึษาและดูงานในด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในประเทศ หรือ ตา่งประเทศ ตามความเห็นของ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

3) มีกิจกรรมการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม มีการเรียนรู้

ด้วยตนเองเรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จริง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  การวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การร่วมอภิปราย  รายงาน

การศกึษาค้นคว้า รายงานการท าโครงงานหรือ รายงานท่ีคณาจารย์มอบหมาย 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ

โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนคิการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
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2) สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่

ท่ีสร้างสรรค์  โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ี

ศกึษาในขั้นสูงโดยใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ

วิจัย  และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

ในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 .2 3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหามีการอภิปรายกลุ่ม 

การท าโครงงาน การใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัตใินชั้นเรียนและภาคสนาม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมินทักษะโดยใช้ข้อสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม

หรือปฏิบัตงิาน การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว บุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

1)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายท้ังด้านเชื้อชาตแิละ

วัฒนธรรม 

2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง ใช้ความรู้ใน

ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  รวมท้ังวางแผนในการปรับป รุงตนเอง

และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นใน

การเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้มีการ

ประสานงานกับผู้อื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบด าเนินการ

และเรียนรู้ดว้ยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินพฤตกิรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตล่ะบทบาทของผู้เรียน

ในชั้นเรียน หรือระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพ่ือน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญและซับซ้อน   

2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในดา้นตา่ง ๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ 

ในวงวิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาตแิละนานาชาต ิ โดยการน าเสนอรายงานท้ัง

ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังวิทยานพินธ์หรือโครงการค้นคว้าวิจัยท่ีส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียน ได้ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก้ไข ปัญหาจาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การ

อภิปราย และการน าเสนอ 

2.5.3  กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ ด้าน ทักษะในการวิเค ราะ ห์เชิงตัว เลข         

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบหรือ

การตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปรายใน

ชั้นเรียน และจากรายงานท่ีมอบหมาย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา 

 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

352821  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและงานส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 
                 

352832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนา                  

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก                   

352834 การพัฒนาชนบทและส่งเสรมิธุรกิจชุมชน                  

352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง                  

352842  ระเบียบวิธีวิจยัทางการส่งเสรมิการเกษตร                  
352844  การประยกุต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน                  

352845   การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่งเสริม 

            การเกษตรและพัฒนาชนบท                   

352846 การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงส าหรับการวิจัยทาง       

            ส่งเสริมการเกษตร               
   

352855 การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร                  

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
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กระบวนวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร

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 

352891 สัมมนา 1                  

352892 สัมมนา 2                  

352893  การศึกษาดูงานด้านการส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนา

ชนบท 
                 

352897 ดุษฎีนิพนธ                  

352899 ดุษฎีนิพนธ                  

159742 การเปล่ียนผ่านและปรับโครงสร้างของสังคม

เกษตรกรรม 
                 

166701 ทฤษฏีการพัฒนา                  

351763  การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร                  

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1  ตระหนักในคุณค่าเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้

ดุลยพินจิอย่างผู้รู้ด้วยความยุตธิรรม หลักฐาน ตามหลักการท่ีมีเหตุผล และค่านิยมอันดงีาม แสดงออก

หรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านงึถึงความรู้สึกของผู้อื่นท่ีจะได้รับผลกระทบ 

 1.3  สามารถริเร่ิมชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข  

สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินจิทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและ

ปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่น 

 1.4  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

 

2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

2.2 สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับ

ความรู้ในศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  มี

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ   

2.4 มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังในระดับชาติ

และนานาชาตท่ีิเป็นประเด็นปัญหาส าคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอ่วิชาการและวิชาชีพ 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ โดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนคิการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา

ส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถสบืค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

วิธีการใหม่ ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ท่ี

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดตา่งๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศกึษาในขั้นสู งโดยใช้

ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ตลอดถึงการใช้เทคนคิการวิจัย  และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่งขยาย

องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัตใินวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มีมนุษยสัม พันธ์ ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่ม บุคคลหลากหลายท้ังด้านเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม 

4.2  สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์

มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

4.3  สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการ

เป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 

 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน การศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญและซับซ้อน   

5.2  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านตา่งๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 

5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือ

โครงการค้นคว้าวิจัยท่ีส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา 

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มี

ค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นท่ียังไม่มีการประเมินผล  

 1.1 อักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย  ค่าล าดับขั้น 

   A ดีเย่ียม         (excellent) 4.00 

   B+ ดีมาก  (very good) 3.50 

   B ดี  (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 
 

 1.2 อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 

   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้น

ไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

 กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 

ก.สส.891(352891) ก.สส.892(352892) ก.สส.893(352893) ก.สส.897(352897) และก.สส.

899(352899) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให้นักศึกษาประเมิ นการเรียนการสอนและ
คุณภาพผลการเรียนรู้เม่ือสิน้สุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

2.1.2 ก าหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และ
การให้คะแนน/ล าดับขั้น 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร และ แบบรายงาน 
มคอ.7 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

2.2.1 ประเมินการได้งานท าท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชา ระยะเวลาในการได้งาน 
2.2.2 ประเมินความเห็นตอ่ความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา 
2.2.4 ส ารวจการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หลักสูตร แบบ 1.1  

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  

2. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ศกึษา จัดท าดุษฎีนิพนธ์ และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เร่ือง โดย 1 เร่ือง 

ตอ้งอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน    

ดุษฎีนพินธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ี

เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

6. ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก (First Author) อย่างน้อย 1 เ ร่ือง พร้อมระบุสัง กัด (Affiliation) อย่างน้อยว่ า 

“หลักสู ต รบัณฑิต ศึกษา / ปริญญ า. . . ส าขาวิ ช า . . . คณะ/ วิ ทยาลั ย/ สถา บัน . . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานท่ีเผยแพร่หลัก 

7. เป็นผู้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 2.1  

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  

2. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้   

6. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ 

7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดั บนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนพินธ์ 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง  

8. ผลงานดุษฎีนพินธ์หรือส่วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก (First Author) อย่างน้อย 1 เ ร่ือง พร้อมระบุสัง กัด (Affiliation) อย่างน้อยว่ า 

“หลักสู ต รบัณฑิต ศึกษา / ปริญญ า. . . ส าขาวิ ช า . . . คณะ/ วิ ทยาลั ย/ สถา บัน . . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานท่ีเผยแพร่หลัก 

9. เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศกึษา พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ ลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรตา่งๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต/ิมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้ง

เป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างนอ้ยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

มาประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิในมุมมอง

ของผู้ ใช้บัณฑิต  โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึ งประสง ค์ตามท่ีหลักสู ตรก าหนด ซึ่ ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนพินธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศกึษา  

หลักสูตร แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)   

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างนอ้ย 2 เร่ือง โดย 1 เร่ือง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล 

ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน 
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ดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง และ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพน ธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First 

Author) อย่างนอ้ย 1 เร่ืองพร้อมระบุสังกัด (Affiliation) อย่างนอ้ยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญา...

สาขาวิชา...คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานท่ีเผยแพร่หลัก 

หลักสูตร แบบ 2.1 (ภาคปกติและพิเศษ)  

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ  อย่างนอ้ยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 

PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์ ในการ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานดุษฎีนพินธ์

หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างนอ้ย 1 

เร่ืองพร้อมระบุสังกัด (Affiliation) อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศกึษา/ปริญญา...สาขาวิชา...คณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานท่ีเผยแพร่หลัก 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเ รียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศกึษาทุกคนโดยนักศกึษาสามารถปรึกษา

กับอาจารย์ท่ีปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือก

และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องก าหนด

ชั่วโมงใ ห้ค าปรึกษา(Office Hours)เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมี ท่ีปรึกษา

กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศกึษา 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผล

การด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศกึษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหนง่ทางวิชาการ 

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 ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลอืก ากับ ตดิตามในการท า  

ดุษฎีนพินธ์ และการตพิีมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา /คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่ว นร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนการสอน ท้ัง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอือ้ตอ่การ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 มีการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนนิงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร

อย่างนอ้ยปีการศึกษาละสองคร้ัง  โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

ประชุมอย่างนอ้ย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ .3 และ  มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน

วิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา  

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิน้สุดปีการศกึษา  
x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ท่ีก าหนดใน

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในแต่

ละปีการศกึษา  

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ .7 ปี

ท่ีแล้ว  

 x x x 

8. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตร 
x x x x 

9. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ

วิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง 
x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี  
x x x x 
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ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนนิงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

 x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 11 12 

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

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้    

   ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ ท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตั วบ่งชี้ ท่ีมีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ

ตัวบ่งชี้รวมในแตล่ะปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษา 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 

การประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7   ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 คน ท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา /ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของ

การบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ท้ังนี้เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

159742   การเปล่ียนผ่านและปรับโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม 3(3-0-6) 

Agrarian  Transition and Restructuring       

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 ศกึษากระบวนการเปลี่ยนผ่านและปรับโครงสร้างสังคมเกษตรกรรม การจัดระเบียบพ้ืนท่ีใน

ภาคเกษตรกรรมภายใตก้ารควบคุมก ากับของระบบการผลิตแบบทุนนิยมท่ีมีแนวโนม้ข้ามชาตมิากขึ้น 

รวมท้ังศึกษาผลกระทบของการปรับโครงสร้างทางการเกษตรในแง่มุมโครงสร้างอ านาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีต่อชุมชนและวัฒนธรรมชนบท 

 This course studies the process of agrarian transition and restructuring of agrarian society as 

well as spatial restructuring; all of these under the governance of capitalist system which has a 

tendency towards transnationalism; it also pays attention to the impact of agrarian restructuring from 

the perspective of power relations involving political, economic, and social aspects that affect rural 

communities and culture 
 

166701     ทฤษฏีการพัฒนา      3(3-0-6) 

Development Theories  

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 วิชานี้จะศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและข้อถกเถียงในเชิงทฤษฏีและแนวความคิดต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยการพิจารณาพ้ืนฐานทางความคิดและแนวทางในการวิเคราะห์

ระบบนเิวศและระบบสังคม ซึ่งพยายามผสมผสานและเชื่อมโยงมิตทิางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าด้วยกัน ด้วยการอธิบายผ่านรูปธรรมของปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนตา่งๆ ท่ีท้ังรัฐและ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วม เช่น การจัดการป่าชุมชน การจัดการลุ่มน้ า ระบบนเิวศการเกษตร ระบบวนเกษตร 

และระบบการรักษาพยาบาลพ้ืนบ้าน ฯลฯ เป็นตน้ 

 This course will study and compare the development of, and debates on, the theories and 

concepts relating to development studies. The focus will be on the fundamental premises and 

approaches for the analysis of the ecological and social systems with an attempt to integrate both 

natural science and social science dimensions. The discussion will be made through concrete action 
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programs on sustainable development with both state and local participation, such as community 

forestry, watershed management, agroecosystem, agroforestry, and indigenous health system 

351763  การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 

    Development Project Planning and Management 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่าการจัด

องค์กร และการจัดการโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการ

ประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

 Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization and 

management of a project entity, project implementation, control, monitoring and evaluation 

352821  การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ  3(3-0-6) 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท   

Modern Management for Agricultural Extension and Rural 

Development Work and Organization 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิธีการบริหารแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์มาใช้ในการบริหาร

จัดการองค์การ และการด าเนนิงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท เช่น การบริหารใน

เชิงการแข่งขัน ความรวดเร็วในเชิงธุรกิจ การบริหารในเชิงคุณภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายใต้

สภาวการณ์ของสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ของการบริหารยุคใหม่ต่อ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ 

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 

 
 
 

 



67 
 

 

352832   ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท  3(3-0-6) 

    Agricultural Extension and Rural Development Theory 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนา ปรัชญา แนวคิด ความหมายและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การเกษตรและการพัฒนาชนบท สังคมวิทยาชนบท ประเภทของชุมชนชนบท และการวิเคราะห์ระบบ
ชุมชนชนบท กระบวนการและวิธีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท  ทฤษฎีและการส่งเสริม
การเกษตรและการพัฒนาชนบท ปัญหาและข้อจ ากัดด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 
 Development point of views, philosophy, concepts, meaning and objectives of agricultural 
extension and rural development. Rural sociology, types of rural communities, analysis of rural 
community, agricultural extension and rural development process and methods, theories and 
multidisciplinary approaches to agricultural extension and rural development, agricultural extension 
and rural development problems and constraints 
 

352833  การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก   3(3-0-6)    

  World Agriculture and Rural Development 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 พัฒนาการการเกษตรในภูมิภาคต่างๆของโลก การท าการเกษตรในปัจจุบัน ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศท่ีเกี่ยวกับการเกษตร การเกษตรกับความม่ันคงทางอาหาร บทบาทของการเกษตรกับการ

พัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทในอนาคต 

 Development of agriculture in different regions; current agricultural practices; international 

agreements on agriculture; agriculture and food security; roles of agriculture in rural development; 

agricultural and rural development in the future 

 

352834 การพัฒนาชนบทและส่งเสริมธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

 Rural Development and Community Business Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การพัฒนาชนบท: ปรัชญา หลักการ และแนวคิด การพัฒนาชนบทในรูปแบบของการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่น การบริหารจัดการโดยท้องถิ่น กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาชนบทอย่างมี

ส่วนร่วมองค์กรและผู้น าเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ในการท างานร่วมกับประชาชนในชุมชนการพัฒนาและ

ส่งเสริมธุรกิจชุมชนความส าคัญและนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนองค์กร 
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กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนการวิเคราะห์ทางเลอืกเพ่ือแก้ปัญหาและ

สนองความต้องการของชุมชนการจัดท าโครงการและบริหารโครงการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาธุรกิจ

ชุมชน 

Rural development: philosophy, principles and concepts, Rural development in the context 
of local decentralization, Local administration, Participatory process and participatory in rural 
development process, Organization and Leadership for development, Strategies ,approaches and 
processes for working with the rural peoples, Development of community business, significance of 
community business and government policy concerning the development of community business, 
Laws and regulations concerning community business, Learning process and method of analysis for 
alternative community business, Planning and management of community business project, Case 
studies  

352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

 Promotion and Development of Sufficiency Economy Knowledge 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การศกึษาแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักและวิธีการประยุกต์ในการพัฒนาการ

เกษตร การพัฒนาการเกษตรแบบใหม่ตามแนวทฤษฎีท่ีอง ค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง    

พระราชทาน การพ่ึงตนเองด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

องค์กรประชาชนเพ่ือความม่ันคงของชุมชนท่ีมีลักษณะของชีวิตท่ีมีความพอดีมีความสุขอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ 

เพ่ือให้เกิดความสมดุลในด้านการผลิต ชีวิต และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ี

ปลอดภัย มีความพร้อมตอ่การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และมีความย่ังยืนของ

ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study on concept and philosophy of sufficiency economy including principles and applications 

for agricultural development. New concept of agricultural development following the theory 

advocated by His Majestry the King Bhumibol Adulyadej. A philosophy for living and practicing by 

self-reliance using indigenous knowledge and its application. Building-up and develop people 

organization networking for creating community stability that people will have sufficiency living and 

life-long happiness. Those are in order to create a balance of production, living and environment that 

will make people feel secure and ready to accept social changes leading to the sustainable 

development of their community and environment 
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352842  ระเบียบวธิีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 

    Research Methodology in Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 แนวคิดและกระบวนทัศน์ของการวิจัยทางส่ง เสริมการเกษตร การออกแบบการวิจัยและ

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพทางส่ง เสริมการเกษตร จรรยาบรรณของการ

วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย การประเมินคุณภาพของงานวิจัยทาง

ส่งเสริมการเกษตรตามมาตรฐานสากล 

 Concept and paradigm of agricultural extension research; agricultural extension research 

design and quantitative and qualitative research methodology; research ethics; writing and publishing 

research reports; quality evaluation of agricultural extension research following international standard 

352844          การประยุกต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

  Application of Agricultural Systems for Sustainable Rural Development 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

ความหมายและความส าคัญของระบบเกษตร , การสร้างความหลากหลายของระบบเกษตร , 

หลักการและการปฏิบัติเกษตรนิเวศ , กระบวนทัศน์ในการพัฒนาระบบเกษตร, หลักการการพัฒนา

ชนบทอย่างย่ังย่ืน , ระบบเกษตรกับกรอบวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน , การพัฒนาศักยภาพและการสร้างความ

ยืดหยุ่นในชนบท และตลาดเกษตรทางเลอืก 

Definition and importance of agricultural systems, diversification of agricultural systems, 

principles and practices of agro- ecological systems, agricultural system development paradigms, 

sustainable rural development principles, agricultural systems and sustainable livelihood framework, 

capacity building and resilience in rural areas and alternative agricultural market development 
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352845  การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริม  3(3-0-6) 

  การเกษตรและพัฒนาชนบท  

Communication and Information Technology for Agricultural 

Extension and Rural Development Work 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา   

 ทฤษฎี แนวคิดด้ านการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญของการสื่อสาร ,

เทคโนโลยีและการใช้สารพันเทศในงานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและการพัฒนางานส่งเสริม

การเกษตร แอพพลิเคชั่นท่ีใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระท าผิด เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 การใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรใน

อนาคต 

 Theory, concept of communication and information technology, importance of communication 
and information technology, utilization of communication and information technology for Agricultural 
Extension, development of potential in communication and information technology for agricultural 
extension planning and development, Applications using for agricultural extension, Computer-related 
Crime Act B.E.2550 (2007), trend to using communication and information technology for agricultural 
extension in the future. 

352846 การวเิคราะห์ข้อมูลข้ันสูงส าหรับการวจัิยทางส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

Analyzing and Interpreting Data in Agricultural Extension Research 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา    

 หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ขั้นตอนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเตรียมข้อมูล การก าหนดร หัส สถิติขั้นสูงในการ

วิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การน าเสนอผลการวิเคราะห์และการตีความ การ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ 

Principles and methods in advance data analysis of agricultural extension research; Steps in 

analyzing both quantitative and qualitative data: preparing and organizing the data, exploring and 

coding the data; advance statistical analysis, techniques in qualitative data analysis; presenting and 

interpreting data and validating the accuracy of the findings 
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352855  การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

   Knowledge Management in Agricultural Extension 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 แนวคิดการจัดการความรู้ และความเป็นมา วิธีวิทยาการจัดการความรู้   ทักษะในการจัดการความรู้  

การจัดการองค์กรเพื่อการเรียนรู้ ปัญหาการเกษตรของสังคมเกษตร   การส่งเสริมการเกษตรและการจัดการ

ความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร   ขั้นตอนในการจัดการความรู้ในงาน

ส่งเสริมการเกษตร  การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในงานส่งเสร  ิมการเกษตร ตัวอย่างประสบการณ์การ

จัดการความรู้ที่บูรณาการ  

 Concept of knowledge management and history, Methodology on knowledge management, 
Skills in knowledge management, Learning organization, Agricultural problems in agricultural society, 
Agricultural extension and knowledge management work, Knowledge management process in 
agricultural extension work, Application of knowledge management in agricultural extension work 
and Example practices in integrated knowledge management 

352891   สัมมนา 1       1(1-0-2) 

   Seminar 1 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การพัฒนาความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิ บัติ มีคว ามจ าเ ป็นต่อการพัฒนานักวิ จัยส่ งเสริม

การเกษตร จริยธรรมของการเป็นนักวิจัยท่ีสะท้อนปัญหาการเกษตรในปัจจุบัน แนวคิด และทฤษฎีจาก

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบและใช้เคร่ืองมือเพ่ือการเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือ

สะท้อนผลและมุมมอง และโอกาสในการไปสู่การขยายผลในวงกว้าง 

The development of knowledge coupled with practical training is essential for agricultural 

extensions officer. The ethics of the research, developing research problems that lead is current 

agricultural problems, concepts and theories from review relevance literatures, design and implement 

tools for data collection, data analysis and synthesis, reported the results of data analysis, 

presentation to reflect research findings and views and the opportunity to expand on a large scale    
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352892  สัมมนา 2        1(1-0-2) 

   Seminar 2 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การศึกษา ค้นคว้า น าเสนอหัวข้องานวิจัยหรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร

และการพัฒนาชนบท การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้มี

คุณภาพ และน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเก ษตรและ

พัฒนาชนบท 

Investigation of research findings relating to agricultural extension and rural development. 

Discussions will be conducted to propose the ways to develop high quality researches and to apply 

the research findings for problem- solving or developing the agricultural extension or rural 

development proceedings 
 

352893  การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1(0-6-0) 

   Agricultural Extension and Rural Development Study Tour 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 การทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในต่างประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการ

วิเคราะห์ จัดท ารายงาน การน าเสนอ และการประเมินผล 

Study tour on agricultural extension including rural development, environment and other 

related activities in both government and private sectors in the country or overseas, and in the Asian 

country. An analysis, report presentation and evaluation of the study tour is required 

352897  ดุษฎีนิพนธ     48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ

ขออนุมัตหัิวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์ 

352899  ดุษฎีนิพนธ     36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนพินธแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ

ขออนุมัตหัิวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์ 
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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. 

   

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่   

 1)  นราศิณี แก้วใหลมา สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิม้นิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 

 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลแม่หอ

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

ของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิท่ีมีการปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม

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  ลิ้มนรัินดร์กุล 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 19 เรื่อง ได้แก่  

 1)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล วรทัศน ์อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐ บุตร 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

 การปฏิบัตติามเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือการผลิตข้าวของ เกษตรกร ต าบลบ้านดง อ าเภอ

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

 3) อินทุอร สินธุชาต ิภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และประภัสสร เกียรตสิุรนนท์. 2561. “ความรู้และ

  การปฏิบัตใินการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนท่ีนาข้าวของเกษตรกร 

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

 4) อรรถพล ไชยมาลา ภาณุ พัน ธ์ุ ประภาติกุล และประภัสสร เกียรติสุ รนน ท์.  2561 . 

 “กระบวนการยอมรับการใช้โสนอัฟริกันในการปรับปรุงดินเค็มในพ้ืนท่ีนาข้าวของ

 เกษตรกร ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน.ี” วารสารแก่นเกษตร.  

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

 มาตรฐานฟาร์มผึง้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย.” 

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

 6)  นริศรา หม่ืนหัสถ์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และภาณุพันธ์ุ 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 ประภาตกิุล. 2560. “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร ศึกษากรณี บึงแก่งน้ าต้อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 

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

 9)  นราธิป ศรีพ้ัว และภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล. 2560. “ความตอ้งการการส่งเสริมการเลีย้ง   โค

เนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม.” 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 ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล และชัยชาญ วงษ์สามัญ. 2560. “ความ

 ตอ้งการของเกษตรกรตอ่การได้รับการพัฒนาการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนต าบล

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

  1515-1521. 

 12)  กฤษฎา หลักเมือง อภิญญา รัตนไชย และภาณุพันธ์ุ  ประภาติกุล. 2559. “ปัจจัยท่ีมี

 ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน

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

 13)  กฤษฎา หลักเมือง อภิญญา รัตนไชย และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 2559. “ปัจจัยท่ีมี

 ความสัมพัน ธ์ต่อการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอ เพียง ในชีวิ ตประจ าวั นของ

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

 14)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล และแหลมทอง ศรีพยามน้อย. 2559. “การบริหารจัดการกลุ่ม

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

 589-594.  

 15)  ภาณุพันธ์ุ ประภาตกิุล. 2558. “การยอมรับระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของเกษตรกรใน

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

 ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษา ชุมชน บ้านโคกกุง ต าบลโนนแดง 

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

 17)  นกิูล ทองดี ยศ บริสุทธ์ิ และภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล. 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 าเภอควนเนยีง จังหวัดสงขลา.” ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

 คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม.  

  หนา้ 2447-2454. 

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

 อิทธิพลต่อความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรด้านความรู้ในการผลิตและ

 การตลาดของเกษตรกรต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนยีง จังหวัดสงขลา.” ในรายงาน

 การประชุ มวิชาการระดับชาติ  คร้ัง ท่ี 1 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

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

  ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1)   Cardenas, 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. 2017 . “ Fragility of the provision 

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

NationalAcademy 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.”วารสารแก่น

เกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 534-539.  

 2)  ศิริภา มณีรัตน ์และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี

เหมาะสมของเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่น

เกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 540-544.  

  การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)    Chalermphol, J., N. Pinthukas and R. Sirisunyaluck. 2017 .  “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, 2 015 .  “ Impact of 

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

 Northern Thailand.”   Proceeding of the 6 th International Seminar Held 2 0 1 5 , 

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

 1)  มนตช์ัย พรมลองวัน และจุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

   เกษตรอินทรีย์บ้านไหล่น่านเหนือ ต าบลไหลน่ าน อ าเภอ เวียงสา จังหวัดน่าน. ”           

   ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัย

   จากองค์ความรู้สูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 25 - 26 ธันวาคม 2560, สุรินทร์.  

   หนา้ 662 - 667. 

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

  คนในชุมชนต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง    

 ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ัง

ท่ี  6  ประจ า ปี  256 0  (ASEAN 50  Plus: Uniqueness in diversity)  18  สิ งหาคม 

 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. ” ในรายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in 

diversity) 18  สิ งหาคม 2560  จัด โดย  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสต ร์ 

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. 2 015 .  “ 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 9 เรื่อง ได้แก่ 

1) นริมล ลี และรุจ ศริิสัญลักษณ์. 2561. “ศักยภาพการผลิตกุหลาบเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร

บ้านบวกเตย๋ 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 วรทัศน ์อินทรัคคัมพร และร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์

  ชัย. 2558. “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ าชลประทาน      

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

  80-93. 

 4)  พลอยทิพย์ หัสดิพันธ์ุ และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. “การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม

 รายได้ของแม่บ้านเกษตรกร อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน. ” วารสารแก่นเกษตร. 45 

(ฉบับพิเศษ 1): 1490-1496. 

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

 ฟาร์มผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับ

พิเศษ 1): 1540-1544.  

6)  พนัส ค านันท์ และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. “ความคิดเห็นของเจ้าหนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร

ตอ่การอนุวัติระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF ในภาคเหนือตอนบนของประเทศ

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

7)  ตะวัน ห่างสูงเนิน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และรุจ ศิริสัญลักษณ์.  

 2557. “ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกร

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

61-69. 

 8)  ธนสิน เด่นเจริญกุล และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2557. “ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี  

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

  79-87. 
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 9)  วรเนตร พลภาณุมาศ รุจ ศริิสัญลักษณ์ และเสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ. 2557. “การปลูก

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือกับปัญหามลพิษจากหมอกควัน.” วารสารสัตวศาสตร์

  แห่งประเทศไทย. 1(2): 20-36. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่  

 1)   Chalermphol, J., N. Pinthukas. and R. Sirisunyaluck. 2017 .  “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.” 

ในรายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส , 

เชียงใหม่. หนา้ 75–82. 

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

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน ์ของบริษัทโพธ์ิกรุณา จ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงาน

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศกึษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17-18 

สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส , เชียงใหม่. 

หนา้ 91-98. 

3)  พศนิ จิรวุฒิวงศช์ัย และรุจ ศริิสัญลักษณ์. 2557. “ผลกระทบจากการใช้แรงงานอพยพตา่ง

ด้าวต่อเจ้าของสวนส้มในพ้ืนท่ีอ าเภอฝางและแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1 ณ ศูนย์ประชุ 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(5): 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 ตยีวรุณกรณ์ 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 สุปรียศลิป์.

 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 กรณีศกึษา จังหวัดเชียงใหม่.” ในรายงาน

 กา รป ระ ชุ มวิ ช า ก าร ระ ดั บช าติ แ ละ นา น าช าติ  กา รพั ฒ นา ชุ ม ช น ท่ี ย่ัง 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.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 ประภาติกุล วรทัศน ์อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ชลาธร จูเจริญ และ

 เสกสรร ดวงสิงห์ธรรม. 2561. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเกษตรของ

 เกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 46(ฉบับ

พิเศษ1): 226-231. 

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

  การใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในต าบลโป่งแยง อ าเภอ   

  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 45(ฉบับพิเศษ 1): 573-579. 

3)  จารุวรรณ ฟูตั๋น สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 

 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของ

 เกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนอื จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารเกษตร. 

 33(3): 397-404.   

 4)  พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ สุรพล เศรษฐบุตร และกมล งามสมสุข. 2560. “การเสริมสร้าง

 ศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิก้าบนพ้ืนทีสู ง.” วารสารเกษตร มสธ. 

 2(1): 31-41. 
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การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

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

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการน้ าของเกษตรกรอ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่.” ในรายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส  โรงแรม      

ดิเอ็มเพรส, 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. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

 อนุรักษ์ ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.” 

 ในรายงานการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจ าปี 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 พิบูลสงคราม, พิษณุโลก. หนา้ 402 - 410. 

4 )   นิ ศานารถ  ธนะ รังสฤษฎ์  และสุ รพล  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

 ชุ มชนส่ งอ อกมะม่ว ง  จังหวั ดอ่ างทอง .”  ในรายงา นการประ ชุ มวิ ช ากา ร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 52, กรุงเทพฯ, หนา้ 427-436. 

 6)  กฤษณี เจริญทรัพย์ และสุรพล เศรษฐบุตร. 2557. “พฤตกิรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอด

   สารพิษในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. ในรายงานการประชุมน าเสนอผลงานวิจัย

   บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธาน.ี หนา้ 575 - 584. 

 

3.7 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. 

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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  ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

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

 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน

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

 2)  ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ชลาธร จูเจริญ และ

 เสกสรร ดวงสิงห์ธรรม. 2561. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเกษตรของ

 เกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.  

  46(ฉบับพิเศษ1): 226-231. 

 3)  จารุวรรณ ฟูตั๋น สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 

 2560. “ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของ

 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)  ชนนิทร ตยีวรุณกรณ์ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และนทัต อัศภาภรณ์.

 2560. “การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีสว่นร่วมของหลักสูตรเทคโนโลยีล าไย และ

 ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน. ” ในรายงานการ

 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาตนิวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 ณ 

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

 2)  พีระพงษ์ เงาแดง อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน ์อินทรัคคัมพร และธนพร สุปรียศลิป์.

 2559. “แนวทางพัฒนาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรของกลุ่มเหมืองฝาย ต าบล     

 โหล่ งขอด  อ าเภอพร้าว  จังหวัด เชี ยง ใหม่ .” ในรายงานการประชุ มวิ ชาการ 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. 
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3.8 อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 

 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 1)  ณฐิตากานต ์ปินทุกาศ. 2561. “แนวทางการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ี

  บ้านแม่สาน้อย ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 

  46(ฉบับพิเศษ 1): 249-254. 

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

 การปลูกกาแฟอราบิก้าในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ื นท่ีสูงแบบ

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

3)  ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ .  2558. “การปรับเปลี่ ยนไปสู่ระบบการผลิตผั กอินทรีย์ของ

 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. 2017. “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 6 th 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   ม่อน

เงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาตคิร้ังท่ี 6 

ประจ าปี 2560 (ASEAN 50 Plus: Uniqueness in diversity) 18 สิงหาคม  2 5 6 0  จั ด

โดย คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท กา ร

บินไทย 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)  

1 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0  จั ด โ ด ย  คณ ะ ศิ ล ป ะ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.หน้า 3-7. 
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3.9 อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ   

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

1)  วรพงศ ์ตระการศริินนท์ ,สุกิจ กันจินะ  ,วรัทยา แจ้งกระจ่าง และ ชินกฤต สุวรรณคีรี.  2558. 

“ “พร้าวโมเดล ...” ชุมชนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ” .วารสารความรู้สูส่ังคม/

EDUZINE. 1(2): 21-28 . 

 การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 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 Regional 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. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรแบบ  1.1  (ไม่มีเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นแบบเสนอใหม่) 

หลักสูตรแบบ  2.1   

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

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ที่วุฒิปรญิญาโท 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า         54  หน่วยกิต 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ที่วุฒิปรญิญาโท 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 

1.ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ขอ ง ส า นั ก

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เรื่อง เกณฑ์

และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 

3.ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เ ข้ า กับอง ค์คว า ม รู้  และ กา ร

เปล่ียนแปลงวิทยาการใหม่(ปรับปรุงตามความเห็น

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหาร

หลักสูตร)  

ก.กระบวนวิชาเรียน               ไม่น้อยกว่า        18   หน่วยกิต ก.กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา      ไม่น้อยกว่า        18   หน่วยกิต 1.กระบวนวิชาระดับบณัฑติศึกษา      ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า       15   หน่วยกิต 1.1. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                        9   หน่วยกิต 

 

352841  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  3 หน่วยกิต 
 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                             9 หน่วยกิต 

 

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก 

 

  

  

   

 

352832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 

3 หน่วยกิต 

หลักสูตรฯ ได้เปิดกระบวนวิชา 352832เพ่ือให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งเสริม

การเกษตรและการพัฒนาชนบท ซ่ึงเป็นองค์ความรู้

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

352842  ระเบียบวิธีวิจยัทางการส่งเสรมิการเกษตร         3 หน่วยกิต 352842  ระเบียบวิธีวิจยัทางการส่งเสรมิการเกษตร  3 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชา เพ่ือความถูกต้อง และ

เหมาะสม 

352891 สัมมนา 1                                                   1 หน่วยกิต 

 

352891 สัมมนา 1                                            1 หน่วยกิต 

 

-ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการเรียนรู้ถึงข้อมูลในการวิจัย และน าความรู้ไปใช้

ในการท าหัวข้อและโครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ 

352892  สัมมนา 2 1 หน่วยกิต เหมือนเดิม 

 

352893  การศึกษาดูงานด้านการส่งเสรมิการเกษตร

และพัฒนาชนบท 

 

 

1 หน่วยกิต 

352893  การศึกษาดูงานด้านการส่งเสรมิการเกษตร 

และพัฒนาชนบท   

                                                                  1 หน่วยกิต                                                        

 

-ปรับการวัดและประเมินผล จาก A-F เป็น S/U 

เน่ืองจากเดิมได้เปิดกระบวนวิชาเพ่ือเปน็กระบวน

วิชาบังคับส าหรับนักศึกษา จึงให้มีการวัดและ

ประเมินผลเป็น A-F แต่ปัจจุบันได้ต้องปรับการวดั

และประเมินผลเปน็S/Uเพ่ือให้เป็นไปตามแนว

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

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                

โดยนักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ีหรือกระบวน

วิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าสาขาวชิา

ให้ความเห็นชอบ 

352743 ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท 

  

6 หน่วยกิต 

 

 

 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

ยกเลิกกระบวนวิชาเลือกส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแต่ยงัใช้เปน็

กระบวนวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

-เน่ืองจากเปิดกระบวนวิชาใหม่ คือ กระบวนวิชา 

352844  (การประยุกต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน) ซ่ึงมีเน้ือหาจากกระบวน

วิชา 352743 (ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชนบท) 

มาประยุกต์เพ่ือเน้ือหากระบวนวิชาให้สอดคล้องกับ

ความคิดเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ           3 หน่วยกิต 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
 

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและ 

งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

3 หน่วยกิต 

-ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชา เพ่ือความถูกต้อง และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจบุัน 

 

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก       3 หน่วยกิต 

 

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก     3 หน่วยกิต 

 

- ปรับปรุงเน้ือหากระบวนวิชาปรับปรุงค าอธิบาย

ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเน้ือหา

กระบวนวิชา เพ่ือความถูกต้อง และเหมาะสมกับ

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

352834 การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน            3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352843  องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและ          3 หน่วยกิต 

กฎเกณฑ์การค้าและการผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 
 

352845  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ  3 หน่วยกิต 

พัฒนาการเกษตรและชนบท 

352834 การพัฒนาชนบทและส่งเสริมธุรกิจชุมชน  3 หน่วยกิต 

   

 

 

 

352841  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

                                                                 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

ปิด 

 

 

 

352844 การประยกุต์ใช้ระบบเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยา่ง

ยั่งยืน   

                                                               3   หน่วยกิต 

 
 

352845 การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท               3 หน่วยกิต 

-ปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาและเน้ือหา

กระบวนวิชาให้สอดคล้อง ครอบคลุมถึง

ประเด็นและวิธีการด้านการส่งเสริม

ธุรกิจชุมชนในชนบท และให้สอดคล้อง

กับความคิดเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับเปน็กระบวน

วิชาเลือกเน่ืองจากปรับปรุงให้เข้ากับองค์

ความรู้ และการเปล่ียนแปลงวิทยาการ

ใ หม่ (ป รั บ ป รุ งตา มคว า มเ ห็นขอ ง

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ

กรรมการบริหารหลักสูตร) 

- ปิดกระบวนวิชาเน่ืองจาก เป็นการปรบั

รวมเ น้ือหา วิชาเ ข้ากับ กระบ วนวิชา 

35 283 4  ตา มควา มเ ห็นชอบ ของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

-เปิ ด ก ระบวน วิ ช า ใหม่ เพื่ อ ให้ มี

กระบวนวิชาทีม่ีความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 20 ปีคือ “มั่นคง 

มั่งคั่ง และย่ังยืน”  

-ปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาและเพ่ือหา

กระบ วนวิชาให้สอดคล้องกับ ควา ม

คิดเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



 
 

 

92 

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

 

 

 

 
 

352855 การจัดการองค์ความรู้ในงาน 3 หน่วยกิต 

 ส่งเสริมการเกษตร   

352846 การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงส าหรับการวิจยัทางส่งเสริม

การเกษตร3 หน่วยกิต 

 

 

352855 การจัดการองค์ความรูใ้นงานส่งเสรมิการเกษตร 

3 หน่วยกิต 

-เปิดกระ บวนวิชาเลือก ใหม่  เพ่ื อใ ห้

นักศึกษาได้มีทางเลือกเพ่ิมข้ึนในการ

เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

และน าความรู้ไปใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

-ปรับปรุงค าอธิบายลักษณะกระบวน

วิชา เน้ือหากระบวนวิชา ที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ และทักษะนัก ศึกษาด้านกา ร

ประยุกต์ใช้และการใช้เครื่องมือแบบส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ และส่งเสริมการ

เรียนรู้ผสมผสานระหว่างในห้องเรียน

และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และจา ก

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

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

    1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                  ไม่มี 

    1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

     ให้นักศึกษาเลือกเรยีนกระบวนวิชาดังต่อไปน้ี หรือกระบวนวิชาใน

ระดับปริญญาโททีเ่ปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ตาม

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑติศึกษา

ประจ าสาขาวชิา 

159742 การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ      3   หน่วยกิต 

            สังคมเกษตรกรรม 

166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนา                  3  หน่วยกิต 

351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา       3 หน่วยกิต 

 ด้านการเกษตร 

 

 

 

เหมือนเดิม 

 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง      ไม่มี 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง      ไม่มี  

ข. วิทยานิพนธ์                                            

 352899 วิทยานิพนธ์                                         36  หน่วยกิต 

 

ข. ปริญญานิพนธ์                                             

352899 ดุษฎีนิพนธ์                          36   หน่วยกิต 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1.1 ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  – ภาษาต่างประเทศ 

1.2 ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา       - ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 
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ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและ

ความสามารถเพ่ือมีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อกี 1 ครั้ง โดยต้อง

ยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 

ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 

 

 

เหมือนเดิม 

 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

เหมือนเดิม  

 

 
จ.กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ี Oklahoma State 

University เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทท่ีมลรัฐ

โอกลาโฮมาและรัฐใกล้เคียงเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน

การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตร 

3 สัปดาห ์หรือศึกษาดูงานฯ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและจัดท ารายงาน

วิเคราะหพ์ร้อมการน าเสนอเมื่อกลับมาแล้ว 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการ

ใหผ้ลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง ( Peer 

review) ก่อนการตีพิมพ์ แล ะเป็น ท่ียอม รับใน สาขา วิชาส่ งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบทหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 เร่ือง 

โดยเป็นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1 เร่ือง และระดับชาติ 1 เร่ืองและ

มีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย  1  เร่ือง 

จ .กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอความก้าวหน้าของดุษฎี

นิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น

จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง

เข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่ หรือ อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 

เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ 

Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึง

ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประ ชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 
 

1. หลักสูตรมีการปรับและจัดให้นักศึกษาได้ไป

ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร การ

พัฒนาชนบทและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนงานอื่น ที่

เ ก่ียวข้องในหน่วยงา นของรัฐและเอกชนใ น

ต่างประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ใน

กระบวนวิชา 352893 การศึกษาดูงานด้าน

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1 หน่วยกิต 

 

2. เพ่ือเป็นการให้ค าแนะน า ปรึกษาและเปน็การ 

ติดตามความก้า วหน้างา นดุษฎีนิพนธ์ของ

นักศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
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3. นักศึกษารายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

4. การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่

เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) อย่าง

น้อย 1 เรื่องพร้อมระบุสังกัด (Affiliation) อย่างน้อยว่า 

“หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญา...สาขาวิชา...คณะ /

วิทยาลัย/สถาบัน...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานที่

เผยแพร่หลัก 

4. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธาน

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

 

3.ปรับปรุงเน้ือหาให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และ

สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2559 

และประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เรื่อง 

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน

ปริญญานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

96 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

แบบ 1.1 เสนอใหม่ ไม่มีข้อเปรียบเทียบ    

แบบ 2.1  

แผนการศึกษาเดิม(พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาปรับปรุง(พ.ศ. 2561) 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352841 ก.สส.841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้              3 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

352891 ก.สส.891 สัมมนา 1                                         1 

กระบวนวิชาเลอืกในสาขา                    3

 รวม                                  7 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352832 ก.สส.832 ทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร 3 

  และการพัฒนาชนบท 

352842 ก.สส.842 ระเบียบวิธีวิจัยการส่งเสริมการเกษตร 3 

352891 ก.สส.891 สัมมนา 1                                    1 

 รวม          7 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352892 ก.สส.892 สัมมนา 2                                         1 

กระบวนวิชาเลอืกในสาขา                                          3 

กระบวนวิชาเลอืกนอกสาขา                                     3 

รวม                                  7 

สอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนพินธ์ 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352892 ก.สส.892 สัมมนา 2 1 

กระบวนวิชาเลอืกในสาขา                                         3  

กระบวนวิชาเลอืกในสาขา                                         3  

 รวม   7 

สอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนพินธ์ 
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แผนการศึกษาเดิม(พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาเดิม(พ.ศ. 2561) 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต 

ศกึษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ณ มหาวิทยาลัยตา่ง        4 

ประเทศท่ีได้ท าความตกลงในความร่วมมือกับโครงการหลักสูตร 

ปริญญาเอกของภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

352899 ก.สส.899 วิทยานิพนธ์                                 9 

  รวม                         13 

สอบประมวลความรู้ 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899 ดุษฎีนิพนธ์    9 

กระบวนวิชาเลอืกนอกสาขา                                     3 

 

 รวม  12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899 วิทยานิพนธ์                     9 

 รวม    9 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352893  ก.สส.893 การศกึษาดูงานดา้นการส่งเสริม 1 

 การเกษตรและพัฒนาชนบท 

352899 ก.สส.899 ดุษฎีนิพนธ์                               9 

  รวม 9 

สอบประมวลความรู้ 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899  วิทยานิพนธ์                             9 

  รวม  9 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899 ดุษฎีนิพนธ์                             9 

  รวม  9 
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ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899    วิทยานพินธ์                                    9                              

  รวม  9 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352899  ก.สส.899 ดุษฎีนิพนธ์                  9 

  รวม  9 
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