
     

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์   

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร 

 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and              

Rural Development  

2. 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) 

 

3. วิชาเอก   (ไม่ม)ี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แบบ  2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  54 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรแบบ  2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  

และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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 5.2ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 5.3การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  12 / 2556  

เมื่อวันที ่ 13  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  1 / 2557  

เมื่อวันที ่25  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557  
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา 2558 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  

นักส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการ ในหน่วยงานสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร    

นักบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเป็นต้น 

 ท างานกับบริษัทเอกชน เป็นนักวิชาการเกษตร ท างานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การขาย 

การวิจัยทางการเกษตร การเป็นวิทยากรใหค้วามรูด้้านการเกษตรเป็นต้น 

 ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัวเช่น การด าเนินธุรกิจหรือท าบริษัทเพื่อให้ค าปรึกษาและ

ให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตรเป็นต้น 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แบบ 2.1 ภาคปกติ 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีทีส่ าเร็จการศกึษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ ์

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 
2523 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2526  
Ph.D. (Agricultural and Extension Education), 
MississippiState University, USA, 1998 
 
 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

2. รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

วท.ม. (สง่เสริมการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

Ph.D. (Agriculture and Rural Development), 

University of Western Sydney, Australia, 1997 

 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีทีส่ าเร็จการศกึษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

3. อ.ดร.บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล   

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจา้พระยา, 2536 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชงิระบบ),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2540 

Ph.D. (Technology and Agrarian Development), 

Wageningen University, Netherland, 2007 
 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

 

 

แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีทีส่ าเร็จการศกึษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 

 

ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 

2528 

M.S. (Rural Development),Central Luzon 

StateUniversity, Philippines, 1989 

Ph.D. (Rural Development), Central Luzon State 

University, Philippines, 1991 
 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

2. รศ.ดร.วรทัศน ์อนิทรัคคัมพร 

 

ทษ.บ. (บรหิารธุรกิจการเกษตร), มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 

2526 

M.S. (Agribusiness Management), Central Luzon 

State University, Philippines, 1990 

Ph.D. (Rural Development), Central Luzon State 

University, Philippines, 1992 

 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2514 

M.S. (Agricultural Education and Extension) 

Oklahoma State University, USA, 1974 

Ed.D. (Agricultural Education and Extension), 

Oklahoma State University, USA, 1976 

 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดยให้มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นให้

มากยิ่งขึ้น โดยให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการในพื้นที่

ของเขตจังหวัดของตนและการจัดท าเครือข่ายจังหวัดเป็นกลุ่มพัฒนาที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในด้าน

การศึกษารัฐได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาไว้ 2 ภารกิจ ด้วยกัน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ โดย

จัดให้มีการส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างรายได้และสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยการพัฒนาองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

2) ด้านสังคม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาประชากรให้มีความรู้ ความคิดก้าวไกลเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศ ท าให้สังคมมีความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้เป็นผลจากการน าเอาแนวทางในการ

พัฒนาประเทศตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยตั้งความมุ่งหวังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 10 (พ .ศ . 2550 – 2554)      

ไปข้างหน้า 20 ปี ให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” และได้ก าหนดสภาพ

สังคมไทยที่พึงประสงค์ไว้ว่า เป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. สังคมคุณภาพ  เป็นสังคมที่มีความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คน

เก่ง พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึก สามารถพึ่งตนเองได้ มี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู่ มีระบบที่ดี และมี

ประสิทธิภาพ 

2. สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาคนให้คิดเห็น ท าเป็น มีการเรียนรู้

อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต มีเหตุผล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

3. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีการด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่ าของ

สังคมไทยที่พึ่งพา เกื้อกูลต่อ มกีารดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว

เป็นสถาบันหลักของสังคมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยใน

สังคม 

  จากสถานการณ์แนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการ

ผลิต การเกษตรยังคงเป็นหลักของเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการ
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ผลิตอย่างเป็นระบบและเป็นบูรณาการ โดยสามารถด าเนินการผลิตที่ครบวงจร เกษตรกรได้รับการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิต และเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ อีกด้านหนึ่ง คือ การพัฒนา

สภาวะความเป็นอยู่ในชุมชนชนบทซึ่งถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากคน

ไทยส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 70 อาศัยอยู่ในชนบท และประมาณร้อยละ 55 ยังคงเป็นเกษตรกร

ผูผ้ลติทางการเกษตร ซึ่งถอืว่าเป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจรวมของประเทศ  แตป่ัจจุบันยังคงพบ

สภาวการณ์ของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรและการพัฒนาชุมชนใน

ชนบท อันหมายรวมถึงสภาวะความยากจน เป็นหนี้สิน การด าเนินชีวิตที่ล าบาก ขาดความสามารถ

ในการพึ่งตนเอง และปราศจากหลักประกันในการด ารงตน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในประเทศและนานาประเทศ เป็นส าคัญ  

ดังนั้น การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคลเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนใน

ชนบทจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง และพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก

บุคคลดังกล่าว ซึ่งมีทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน จะเป็นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง และเป็นผูป้ระสาน

จัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชนบท อันมีผลท าให้เกษตรกรหรือประชาชนในชนบทรู้จักคิดเป็น     

ท าเป็น และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม      

การพัฒนาเกษตรกรและชุมชนในชนบทเป็นงานที่ยาก ต้องอาศัยผู้น าหรือนักบริหารจัดการที่มี

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญา ทฤษฎี หลักและวิธีการในการท างานด้านนี้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีทักษะ 

ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการท างานหรือการแก้ปัญหาในการ

พัฒนาชนบท การให้การศึกษาในขั้นสูงแก่บุคคลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพการ

ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดไป 

 นอกจากนั้น สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตรแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนใน ปี 2558  และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ส่งผลให้ประเทศไทย

ต้องด าเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก มีการผลักดันให้ผู้ผลิตมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้บน

ฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นไทย นอกจากนั้นแล้ว ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการบริหารจัดการ 

การพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์สถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่า อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง โครงสร้างการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาค

การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีจุดอ่อนที่ต้องพึ่งการน าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พลังงาน เงินทุน 

และเทคโนโลยี โดยมีผลิตภาพการผลิตต่ า การผลิตอาศัยทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้

ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคสิน้เปลือง 
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 การพัฒนาการเกษตรของประเทศในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานใน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกชนบทรวมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจรวมถึงปัญหาที่อาจจะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติไว้ว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมและพัฒนาความเข้มแข็ง

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความพร้อมของบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ร่วมกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ

ศักยภาพของสังคมโดยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงยุทธศาสตร์

การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคในสังคมด้วย   ขณะเกียวกันยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการขยายตลาดสินค้าสุขภาพและการให้บริการ

ด้านอาหารสุขภาพ การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี มีการเดินทางท่องเที่ยว และท าธุรกิจ การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่มีความรู้ ส่งผลให้เกิดมาตรการส่งเสริมคนไป

ท างานต่างประเทศ และดึ งชาวต่างชาติ เข้ามาท างานในประเทศ การเปลี่ ยนแปลงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยจ านวนประชากรที่ เพิ่ มขึ้น  สร้างแรงกดดันต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติ การระบาด

ของเชื้อโรค น าไปสู่ข้อตกลงระหว่างประเทศในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก รวมไปถึงการ

กีดกันทางการคา้ ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมให้

ได้ระดับมาตรฐาน ปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลอืก  

 ผลการวิเคราะห์สถานะด้านสังคมของประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ

พัฒนาคนในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิงปริมาณด้านการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษา มีการ

ขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่การเชื่อมโยงน าความรู้ไปปรับใช้ยังอยู่ในระดับต่ า มีคุณภาพ

การศึกษาไม่เพียงพอ ในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 

นอกจากนั้นแล้วยังประสบกับวิกฤตค่านิยมที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาน ท าให้

คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนยิมมากขึน้ 
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 การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทอย่างบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตเพื่อสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ ใหม้ีขีดความสามารถที่

พึ่งตนเองได้ แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมชนบท และการพัฒนาชนบทให้คงสภาพที่มี

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสังคมชนบทของคนส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมของประเทศเป็นอันมาก  การพัฒนาการเกษตรของประเทศในปัจจุบันจึงเป็นเรื่อง

จ าเป็นต่อการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมและพัฒนาชนบทเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ภาคการผลิตในด้านแรงงานและบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการ ใช้

แรงงานด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า ก่อเกิดการจา้งงานและกระจายรายได้ในภาคเกษตรอย่างทั่วถึง 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล 

เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงค์

หลัก เพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติให้มีวิถีการด าเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และมีความรอบรู้กว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิาค และระดับโลก 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพึ่งตนเองได้” ซึ่งถือ

เป็นแผนในการพัฒนาการศกึษาในด้าน ขณะที่พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิต

เป็นคนดีคนเก่ง รู้จริง ปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล และเป็นผูน้ าทางด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 

และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภาควิชาศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม

เผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาในระดับสู งของชาติ ซึ่ง

จ าเป็นต้องสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งของชนบท ของ

รัฐ และของสถาบันการศกึษา โดยเฉพาะการศกึษาในระดับสูงสุดของบัณฑติศึกษานี ้ได้วิเคราะหโ์ดย
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ค านึงถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนความต้องการการศกึษาและ

การพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปรวมถึงการ

พัฒนาการศึกษาในด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศด้วย 

 ดังนั้น การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคลเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนใน

ชนบทจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง และพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก

บุคคลดังกล่าว ซึ่งมีทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน จะเป็นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง และเป็นผูป้ระสาน

จัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชนบท อันมีผลท าให้เกษตรกรหรือประชาชนในชนบทรู้จักคิดเป็น ท า

เป็น และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาเกษตรกรและชุมชนในชนบทเป็นงานที่ยาก ต้องอาศัยผู้น าหรือนักบริหารจัดการที่มีความรู้

ความเข้าใจในปรัชญา ทฤษฎี หลักและวิธีการในการท างานด้านนี้ ตลอดจนเป็นผู้ ที่มีทักษะ 

ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการท างานหรือการแก้ปัญหาในการ

พัฒนาชนบท การให้การศึกษาในขั้นสูงแก่บุคคลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพการ

ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดไป 

 ข้อสรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มีดังนี ้

1. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาชนบทอย่างบู รณาการตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตเพื่อสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีขีด

ความสามารถที่พึ่งตนเองได้ แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมชนบท และการพัฒนาชนบทให้คง

สภาพที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสังคมชนบทของคนส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

ประเทศเป็นอันมาก  

2. การศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในระดับปริญญาเอกนี้ จะ

เสริมสร้างก าลังคนที่สามารถวิเคราะห์สภาวะการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็น

บูรณาการ และสามารถเข้าใจวิวัฒนาการของสังคมชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ

วัตน์ และสามารถจะน าความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคมชนบทในแนวทางที่ด ารงเอกลักษณ์ของชนบท

ไทยได้อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ 

3. การส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้าง

คุณภาพคนในการท างานพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท เป็นก าลังส าคัญที่มี

ความสามารถในเชิงวิเคราะห์วิจัยสภาวการณ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและสังคมชนบท

ได้อย่างลกึซึง้ ซึ่งจะสามารถน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
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4. การส่งเสริมการศึกษาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ไปสู่การศึกษาในระดับสากล  โดยหลักสูตรนี้มีการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

โดยได้เจรจาความร่วมมือในการให้การศึกษา วิจัยและฝึกอบรมในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ

Oklahoma State University แห่ งมลรัฐ  Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา ในลักษณะการจัด

การศกึษาร่วมบางส่วน  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวชิา

ของหลักสูตร

โดยตรง  

(ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควิชา และคณะ 

ที่เปิดสอน

กระบวนวิชาน้ี 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ ไมม่ ี    

วิชาเลือกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่ม ี    

วิชาเลือกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 159742 

 

2. 166701 

 

3. 351763 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

ภาควิชาสังคมวิทยา

แ ล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า 

คณะสังคมศาสตร์ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและส่งเสริม

เผยแพร่การเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ให้นักศกึษาเลอืกเรียน

กระบวนวิชาดังตอ่ไปน้ี หรอื

กระบวนวิชาในระดับ

ปริญญาโทท่ีเปิดสอนใน

คณะเกษตรศาสตร์ หรือ

คณะอื่นๆ ตามความ

เห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศกึษาประจ า

สาขาวิชา 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน  –ไม่ม-ี 

 

13.3  การบรหิารจัดการ  

การบริหารจัดการ โดยสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ท าหนังสือเพื่อขอ

พิจารณาเปิดสอนกระบวนวิชาไปยังคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนนั้น ๆ 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  เป็นหลักสูตรที่

น าหลักปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร คือ “การช่วยเหลือตนเอง และการพึ่งพาตนเอง” และ

หลักปรัชญาของการพัฒนาชนบท คือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มาบูรณาการร่วมกับหลัก

วิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่

การเกษตร การพัฒนาชนบท การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา

ชนบทแบบยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม

และสิ่งแวดล้อมของการเกษตรและชุมชนชนบท เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทได้อย่างมีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมชนบท

ให้กับประชาชนในภาคเกษตรและภาคชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ให้มีขีด

ความสามารถที่พึ่งตนเองได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะส่งผลให้การส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบทสามารถที่จะสร้างผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติใหเ้จรญิยิ่งขึน้ 

 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ม:ี 

1. ความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2. ความสามารถในการวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สามารถ

สังเคราะห์ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวางแผนเพื่อแก้ไข

ปัญหาการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิ

สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถที่จะก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรไป

สร้างการเรียนรู้ร่วมกับประชาชนภาคเกษตร และภาคชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชุมชน

ท้องถิ่นองค์กรรัฐ และเอกชน 

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถให้ค าแนะน าด้าน

การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน

การประเมนิคุณภาพการศกึษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปีใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

เอกที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี

 ร้อยละความพึงพอใจของดุษฎี

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง

ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

  ระบบการศกึษาตลอดปี 

  ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

  ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค(ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด) 

   ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 แบบ 2.1  

 ระบบการศกึษาตลอดปี  

 ในเวลาราชการ 

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

 ระบบทวิภาค 

       ในเวลาราชการ (แบบ 2.1 ) 

  นอกเวลาราชการ (แบบ 2.1)วันเสาร ์- วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ระบบหนว่ยการศกึษา  

  ในเวลาราชการ 

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

 หลักสูตรแบบ 2.1 

1. ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ

ต่างประเทศในสาขาวิชาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

3. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับการท าวิจัยไม่เพียงพอ 

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

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรูด้้านภาษาต่างประเทศ 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมสอนเสริมความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัย 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 

 อื่น ๆ.................................. 
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1.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศกึษา 2557 2558 2559 2560 2561 

ภาคการศกึษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ 

 แบบ 2.1 ภาคปกติ 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

 

 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ 

 แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

 

 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

จ านวนผูท้ี่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 

- - - - - 5 - 5 - 5 

จ านวนผูท้ี่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 

- - - - - 5 - 5 - 5 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
การเรียนการสอน 67,648,200 24,946,400 79,285,600 26,020,900 79,285,600 25,213,700 

วจิัย 35,931,200 8,299,800 24,530,000 8,242,800 24,530,000 8,446,100 

บริการวิชาการแก่สังคม 2,527,900 3,846,100 3,100,000 3,950,600 3,100,000 3,839,200 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 
- 675,000 - 602,400 - 675,000 

สนับสนุนวชิาการ 250,200 1,540,200 250,200 1,586,700 250,200 1,546,000 

บริหารมหาวทิยาลัย 27,409,400 18,052,900 28,148,000 17,138,100 28,148,000 18,136,600 

รวม 133,766,900 57,360,400 135,313,800 57,541,500 135,313,800 57,856,600 

รวมทั้งสิ้น 191,127,300 192,855,300 193,170,400 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อหลักสูตร (ประมาณค่าใช้จา่ยสาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตรและพฒันาชนบท ปรญิญาเอก) 

แบบ 2.1 ภาคปกติ จ านวน  137,850  บาท ต่อตลอดหลักสูตร  

แบบ 2.1 ภาคพิเศษ จ านวน  408,762  บาท ต่อตลอดหลักสูตร 



16 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

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

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

 หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 54 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 

 ก.กระบวนวิชาเรียน    ไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

     1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา      ไม่น้อยกว่า  18 หนว่ยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ      9 หนว่ยกิต 

 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 3 หนว่ยกิต 

 352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร  3 หนว่ยกิต 

  352891 สัมมนา 1  1  หนว่ยกิต 

  352892 สัมมนา 2  1  หนว่ยกิต 
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  352893 การศกึษาดูงานด้านการส่งเสริม   

  การเกษตรและพัฒนาชนบท 1  หนว่ยกิต 

 1.1.2  กระบวนวชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

โดยนักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้  หรือกระบวนวิชาอื่น  ๆ            

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

352743 ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352821 การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองค์การและงาน 

 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก 3 หนว่ยกิต 

352834 การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน 3   หนว่ยกิต 

352843 องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑ์ 

 การค้าและการผลิตทางการเกษตร 3 หนว่ยกิต 

352845 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท 3    หนว่ยกิต 

352855 การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 3   หนว่ยกิต 

 1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ              - ไม่มี 

   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หนว่ยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  หรือกระบวนวิชาในระดับ
ปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ตามความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชา 

159742 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม 

 เกษตรกรรม 3 หนว่ยกิต 

166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 หนว่ยกิต 

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา 

 ด้านการเกษตร 3   หนว่ยกิต 

 2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรขีั้นสูง    - ไม่มี 

ข. วิทยานิพนธ์ 

  352899 วิทยานิพนธ์  36        หน่วยกิต 
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของนักศกึษา 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มสีิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม ่  

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง

แรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. กิจกรรมทางวชิาการประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ Oklahoma State University 

เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทที่มลรัฐโอกลาโฮมาและรัฐ

ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตร 3 สัปดาห์ หรือศึกษาดูงานฯ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและจัดท ารายงานวิเคราะหพ์ร้อมการน าเสนอเมื่อกลับมาแล้ว 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 

เรื่อง โดยเป็นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และระดับชาติ 1 เรื่องและมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย  1  เรื่อง 

3. นักศึกษารายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

4. การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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ฉ.  การสอบประมวลความรู ้

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา สาขาวิชา 

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ก.สส. หรอืรหัส 352) 
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 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 

 Total credit a minimum of           54 credits 

 A.  Coursework  a minimum of 18 credits 

 1. Graduate courses a minimum of  18 credits 

  1.1  Field of concentration courses  a minimum of 15 credits 

  1.1.1  Required courses  9 credits 

 352841 Promotion and Development of Sufficiency Economy  

  Knowledge 3 credits 

 352842 Research Methodology in Agricultural Extension 3 credits 

 352891  Seminar 1  1  credit 

 352892 Seminar 2  1  credit 

 352893 Agricultural Extension and Rural Development Study Tour  1  credit   

1.1.2  Elective courses a minimum of  6 credits 

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

the graduate program administrative committee. 

352743 Agricultural Systems for Rural Development 3  credits 

352821 Modern Management for Agricultural Extension and  

 Rural Development Work and Organization 3  credits  

352833 World Agriculture and Rural Development   3  credits 

352834 Rural Development and Community Business    3  credits 

352843 International Agricultural Organization Agreements and  

 Regulations of Trade and Agricultural Productions 3  credits 

352845 Administration and Management of Information  

 Technology for Agricultural and Rural Development Work 3  credits 

352855 Knowledge Management in Agricultural Extension 3  credits 

 

1.2 Other courses a minimum of  3 credits 

1.2.1  Required courses none  

1.2.2  Elective courses a minimum of  3 credits 

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

Faculty of Agriculture or others Faculty with approval of the graduate 

program administrative committee.  
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159742 Structural Changes in Agricultural Society 3  credits 

166701 Theories and Concepts in Sustainable       3  credits 

351763 Agricultural Development Project Planning and  

 Management 3 credits 

  

2.  Advanced undergraduate courses none  

B.   Thesis   36 credits 

 352899 Thesis   36 credits 

C.  Non-credit courses 

 1.  Graduate School’s requirement : a foreign language  

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

D.  Qualifying examination 

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

presenting a thesis proposal. 

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

semester. 

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

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

E.  Academic Activities 

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

involve in agricultural extension and rural development and independent study tour 

session emphasizing in agricultural extension and rural or community development at 

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

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

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

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

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

print material which have an editorial board (peer review) at least 2 full academic 
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papers. Which are published in international. And national journal and student must be 

the first author at least 1 paper. 

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

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

Graduate Study Committee. 

4. Thesis must be written in English 

 

F. Comprehensive Examination 

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

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

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

Rural Development. (AET or Code 352) 
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3.1.3 กระบวนวิชา 

 (1) หมวดวิชาบังคับ  หน่วยกิต 

 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

  (Promotion and Development of Sufficiency Economy Knowledge)  

 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  การศกึษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1(0-6-0) 

  (Agricultural Extension and Rural Development Study Tour)  

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  หน่วยกิต 

 352743   ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท  3(3-0-6) 

   (Agricultural Systems for Rural Development)   

 352821   การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองค์การและ  3(3-0-6) 

   งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

   (Modern Management  for Agricultural Extension   

   and Rural Development Work and Organization) 

 352833   การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก  3(3-0-6) 

   (World Agriculture and Rural Development)            

 352834   การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 

   (Rural Development andCommunity Business)   

 352843   องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑก์ารค้า  3(3-0-6) 

   และการผลติทางการเกษตร 

   (International Agricultural Organization  

   Agreements and Regulations of Trade and Agricultural Productions) 

 352845   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตร 

   และชนบท  3(3-0-6) 

  (Administration and Management of Information Technology  

for Agricultural and Rural Development Work)  
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 352855 การจัดการองค์ความรูใ้นงานส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6)  

  (Knowledge Management in Agricultural Extension) 

 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ  หน่วยกิต 

 159742 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม  3(3-0-6) 

  (Structural Changes in Agricultural Society) 

 166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 

  (Theories and Concepts in Sustainable) 

 351763  การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3(3-0-6) 

  (Agricultural Development Project Planning and Management) 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 

352899  วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 (Thesis)   

หมายเหตุ:  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

 รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยชื่อย่อกระบวนวิชา ก.สส. หรือ 352  ตามด้วยเลข 3 หลัก            

มีความหมายดังนี ้

 1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักร้อย แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 3. เลขหลักสิบ  แสดงถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

   เลข 0-8  ก าหนดเป็นกระบวนวิชาบรรยาย 

   เลข 9    ก าหนดเป็นกระบวนวิชา ฝกึปฏิบัติ สัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

 4. เลขหลักหน่วย แสดงถงึ  อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 

 

 

 

 

 

  



25 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แบบ 2.1  

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 352892 สัมมนา 2 1 

352842 ระเบียบวิธีวิจัยการสง่เสริม

การเกษตร 

3 352… กระบวนวิชาเลือกในสาขา 3 

352891 สัมมนา 1 1 ……. กระบวนวิชาเลือกนอก

สาขา 

3 

 สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 

-  สอบวัดคุณสมบัติ - 

 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 

- 

 รวม 7  รวม 7 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

352893 การศกึษาดูงานด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท 

1 352899 วิทยานิพนธ์ 9 

352899 วิทยานิพนธ์ 9  สอบประมวลความรู้ - 

352.. กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 3    

 รวม 13  รวม 9 

หมายเหตุ 1)  ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 (Participatory Learning) เป็นการจัดการศกึษาร่วมโดย

คณาจารย์จาก Department of Agricultural Education, Communications & Leadership, Oklahoma 

State University ร่วมสอนในกระบวนวิชา 352842 ระเบียบวิธีวิจัยการสง่เสริมการเกษตร  

2) ปีที ่ 2 ภาคการศึกษาที ่ 1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 352893 

การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  โดยต้องเด ินทางไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท   

ที่มลรัฐโอกลาโฮมาและรัฐใกล้เคียงหรอืศกึษาดูงานฯ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
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ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตรใน

ต่างประเทศและจะจัดท ารายงานการศึกษาน าเสนอเพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

352899 วิทยานิพนธ์ 9 352899 วิทยานิพนธ์ 9 

    สอบวิทยานิพนธ์ - 

 รวม 9  รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  54 หน่วยกิต 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุไว้ในภาคผนวก) 

 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

(แบบ 2.1 ภาคปกติ)  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอนชัว่โมง/

สัปดาห ์
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ ์

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2523 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

Ph.D. (Agricultural and Extension 

Education), Mississippi State  

University, USA, 1998 

3.5 1.5 3.5 1.5 20(4) 

2 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกจิ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

วท.ม. (สง่เสริมการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์,  2529  

Ph.D. (Agriculture and Rural 

Development), University of 

Western Sydney, Australia, 1997 

1.5 3.5 1.5 3.5 21(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอนชัว่โมง/

สัปดาห ์
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

3 อ.ดร.บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล   

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2536 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชงิระบบ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2540 

Ph.D. (Technology and Agrarian 

Development), Wageningen 

University, Netherland, 2007 

 

3 7.5 1.5 7.5 50(14) 

4 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรพืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534  

วท.ม. (เกษตรพชืสวน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), 

University of Hohenheim, Germany, 

2004 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

2 

 

 

 

3.2 

 

 

 

2 
25(6) 

5 อ.ดร.ฉันทลักษณ ์ ตยิายน  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

M.S. (Horticulture), Oregon State 

University, United States of 

America, 2002 

Ph.D. (Plant Physiology), Oregon 

State University, United States of 

America, 2008 

6 3 6 3 4(4) 
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(แบบ 2.1 ภาคพิเศษ) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอนชัว่โมง/

สัปดาห ์
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 2528 

M.S. (Rural Development, Theories 

and Organization), Central Luzon 

State University, Philippines, 1989 

Ph.D. (Rural Development), Central 

Luzon State University, Philippines, 

1991 

4.5 1.5 4.5 1.5 20(5) 

2 รศ.ดร.วรทัศน ์อนิทรัคคัมพร 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

ทษ.บ. (บรหิารธุรกิจการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 2526 

M.S. (Agribusiness Management), 

Central Luzon State University, 

Philippines, 1990 

Ph.D. (Rural Development), Central 

Luzon State University, Philippines,  

1992 

4.5 1.5 4.5 1.5 53(5) 

3 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2514 

M.S. (Agricultural Education and 

Extension) Oklahoma State 

University, USA, 1974 

Ed.D. (Agricultural Education and 

Extension), Oklahoma State 

University, USA, 1976 

- 3.5 - 3.5 45(4) 

4 อ.ดร.ประทานทิพย ์กระมล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. )เศรษฐศาสตร์เกษตร (

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

วท.ม. )เศรษฐศาสตร์ (

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

Ph.D.(Economics), University of 

New England, Australia, 2011 

4.5 

 

1.5 

 

4.5 

 

1.5 

 

7(6) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอนชัว่โมง/

สัปดาห ์
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

5 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2532 

Ph.D. (Applied Bioscience and 

Biotechnology), Mie University, 

Japan, 2002  

 

3 

 

6 

 

3 

 

6 

 

25(3) 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร. รุจ  ศิริสัญลักษณ ์

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2523 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2526 

Ph.D. (Agricultural and 

Extension Education), 

Mississippi State  University, 

USA, 1998 

3.5 1.5 3.5 1.5 20(4) 

2 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกจิ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

วท.ม. (สง่เสริมการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์,  

2529  

1.5 3.5 1.5 3.5 21(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

Ph.D. (Agriculture and Rural 

Development), University of 

Western Sydney, Australia, 

1997 

3 อ.ดร.บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล   

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจา้พระยา, 2536 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชงิ

ระบบ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  

2540 

Ph.D.(Technology and Agrarian 

Development), Wageningen 

University, Netherland, 2007 

 

3 7.5 1.5 7.5 50(14) 

4 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรพืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534  

วท.ม. (เกษตรพชืสวน), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

Dr.sc.agr. (Agricultural 

Sciences), University of 

Hohenheim, Germany, 2004 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

2 

 

 

 

3.2 

 

 

 

2 

 
 

25(6) 

 

 

5 อ.ดร. ฉันทลักษณ ์ ตยิายน  

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

M.S. (Horticulture), Oregon 

State University, United 

States of America, 2002 

Ph.D. (Plant Physiology), 

Oregon State University, 

United States of America, 

2008 

6 3 6 3 4(4) 



31 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 2528 

M.S. (Rural Development, 

Theories and Organization), 

Central Luzon State 

University, Philippines, 1989 

Ph.D. (Rural Development), 

Central Luzon State 

University, Philippines, 1991 

 

4.5 1.5 4.5 1.5 20(5) 

7 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2514 

M.S. (Agricultural Education 

and Extension) Oklahoma 

State University, USA, 1974 

Ed.D. (Agricultural Education 

and Extension), Oklahoma 

State University, USA, 1976 

 

- 3.5 1.5 3.5 45(4) 

8 รศ.ดร.วรทัศน ์อนิทรัคคัมพร 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

ทษ.บ. (บรหิารธุรกิจ

การเกษตร), สถาบัน

มหาวทิยาลัยแมโ่จ,้ 2526 

M.S. (Agribusiness 

Management), Central Luzon 

State University, Philippines, 

1990 

Ph.D. (Rural Development), 

Central Luzon State 

University, Philippines,  1992 

 

4.5 1.5 4.5 1.5 53(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

สถาบัน ปทีี่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปลีา่สดุ) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

9 อ.ดร.ประทานทิพย ์กระมล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 

วท.บ. )เศรษฐศาสตร์เกษตร (

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

วท.ม. )เศรษฐศาสตร์( , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

Ph.D.(Economics), University 

of New England, Australia, 

2011 

 

4.5 1.5 4.5 1.5 

 

 

 

 

7(6) 

10 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 3532 

Ph.D. (Applied Bioscience and 

Biotechnology),  

Mie University, Japan, 2002  

 

6 3 6 3 

 

 

 
 

25(3) 

11 อ.ดร.จุฑาทพิย์ เฉลิมพล 

(x-xxxx-xxxxx-xx-x) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

ปร.ด.(ระบบเกษตรและ

วศิวกรรมการเกษตร), สถาบัน

เทคโนโลยแีห่งเอเชยี, 2552 

 

1.5 2.7 1.5   2.7 

 

 

 
       10(3) 

* ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วิจัย หรอืการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 

 

 

 



33 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1.  รศ.ดร.นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา Ph.D. (Agricultural Extension) 

2.  อ.ดร.วีรศักดิ์ ปรกติ Ed.D. (Agricultural and Extension) 

3.  รศ.ดร.จินดา ขลบิทอง Ph.D. (Agricultural Extension) 

4.  นายอนันต์  ลิลา กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 

5.  รศ.ดุษฎี  ณ ล าปาง วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 

6.  รศ.ร าไพพรรณ  อภิชาติพงศชั์ย M.Ed. (Community Development and Adult Education) 

7.  ศ.ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ Ph.D. (Anthropology) 

8.  ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  รุ่งเรอืงศรี Ph.D. (Sociology) 

9.  ดร.ณพศิษฎ ์ จักร์พิทักษ์ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 

10.  รศ.กฐิน  ศรีมงคล วท.ม (ปฐพีศาสตร์) 

11.  ผศ.ดร.ปราถนา ยศสุข Ph.D. (Rural Sociology) 

12.  รศ.ดร.ไพบูลย์ สุทธสุภา Ph.D. (Agricultural Extension) 

13.  ผศ.ดร.สายสกุล  ฟองมูล Ph.D. (Community Development) 

14.  รศ. อาคม กาญจนประโชติ วท.ม.เกษตรศาสตร์ (เกษตรเชงิระบบ) 

15.  ผศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามช่ืน Ph.D. (Rural Development) 

16.  รศ.ดร.ชัยชาญ  วงศ์สามัญ Ph.D. (Agricultural Extension) 

17.  Prof. Dr. James P. Key Ph.D. (Agricultural Extension) 

18.  Prof. Dr. Robert Terry Ph.D. (Agricultural Extension) 

19.  Prof. Dr. Dwayne Cartmell Ph.D. (Agricultural Extension) 

หมายเหตุล าดับที่   17  ถึง 19  เป็นอาจารย์ประจ าจาก Department of Agricultural Education, 

Communications & Leadership, Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาที่จะเกิดและสอดคล้อง

ตามปรัชญา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้ 

 นักศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตร   

มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร สามารถบูรณาการความรู้

จากช้ันเรียนกับการเรียนรูจ้ากการฝกึปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน มีทักษะ และประสบการณ์ด้านการ

ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และการพัฒนาชนบท การถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ

แก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

 4.2 ช่วงเวลา  

  ในช่วงเวลาของการเรียนในกระบวนวิชา 352893 (การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท) ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในปีที่ 2 ช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 1 ที่นักศึกษา

ต้องเดินทางไปที่ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์ เพื่อศึกษาดูงานใน

ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ในมลรัฐโอกลาโฮมา 3 

สัปดาห์ และมลรัฐใกล้เคียงหรือศึกษาดูงานฯ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตรใน

ต่างประเทศและจัดท ารายงานการศึกษา แล้วน าเสนอเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาจะต้องลงเรียนในกระบวนวิชา 352899 (วิทยานิพนธ์) โดยในการท าโครงงานหรือ

งานวิจัยตามนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยการส่งเสริม

การเกษตรและฝึกการค้นคว้าและด าเนินงานวิจัย หรืองานส ารวจที่สนใจ ภายใต้ค าแนะน าและการ

ดูแลของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและจากการด าเนินการวิจัยร่วม (Cooperative 

Research Project) โด ยคณ าจารย์ จ าก  Department of Agricultural Education, Communications 

&Leadership, Oklahoma State University) นักศกึษาจะได้ร่วมวิจัยกับโครงการวิจัยกับอาจารย์ ทั้ง 2 
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ฝา่ย คือจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และจาก Oklahoma State University และตลอดจนจัดท ารายงาน

ในรูปแบบเอกสารวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัย  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ก าหนดกลุ่ม

ของงานวิจัยไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ 

1.  ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agricultural Extension and Rural 

Development) 

1. การประยุกต์เทคนิคในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Technique Applied 

for Agricultural Extension and Rural Development) 

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

3.  จติวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร (Psychology in Agricultural Extension) 

4.  การบริหารและการจัดการทางด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (People’s 

Participation in Rural Development) 

5. การวิจัยและพัฒนาในด้านนโยบายการผลิตทางการเกษตร (Research and 

Development on Agricultural Production Policy)  

6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนและนโยบายด้านการส่งเสริม

(Climate Changes, Global Warming and Extension Policy) 

7. มุมมอง นโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของอาเซียน (Asian Policy for Food 

Security/Perspective) 

8. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาชนบทในอาเซียน (Asian Agricultural and Rural 

Development) 

9. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy ) 

10. ผลกระทบของภาคการเกษตรในด้านความมั่นคงทางอาหาร (Agricultural Impact on 

Food Security) 

11. องค์กรเกษตรกร และการพัฒนาองค์กรเกษตรในอาเซียน (Farmer Organization 

and Development in Asian ) 

12. เศรษฐกิจการเกษตรชนบท (Agricultural and Rural Economics) 
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2. ด้านการบริหารและการจัดการทางด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

(Administration in Agricultural Extension and Rural Development) ซึ่ งป ระก อบ ด้ วย

หัวข้อ/ประเด็นวจิัยดังน้ี 

1. องค์กรทางด้ารการส่ งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  (Organization of 

agricultural extension and rural development) 

2. การพัฒนาบุคลากรและคณะท างาน (Personnel and staff development) 

3. การควบคุมดูแลและติดตามผลในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

(Supervising and monitoring in agricultural extension and rural development) 

4. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Project evaluation in 

agricultural extension and rural development) 

5. การจัดการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (Learning management in local community) 

3.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารการเกษตรและการพัฒนาชนบท 

( Technology Transfer and Communication in Agricultural Extension and Rural 

Development) 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. การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Public relations in 

agricultural extension and rural development) 

5. การผลิตสื่อ (Media production) 

6. การติดต่อสื่อสารทางด้านส่งเสริมการเกษตร (Communication in agricultural 

extension) 

7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

( Information technology management in agricultural extension and rural 

development) 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 5.2.1  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร และ

 สามารถท าวิจัยได้ 

 5.2.2  นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยทางการส่งเสริมเกษตรได้ด้วยตนเอง ภายใต้

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.2.3  นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจัย 

 5.2.4  นักศึกษาสามารถวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิตแิละอธิบายผลการศกึษาได้ 

 5.2.5  นักศึกษาสามารถจัดท ารายงานตามรูปแบบและน าเสนอผลการวิจัย ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2  

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

36 หนว่ยกิต  

5.5 การเตรยีมการ  

5.5.1  สาขาวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  และเลือก

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระโดยให้คณะกรรมการ 1 คน เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เบื้องต้นจากเอกสาร การวางแผนงานวิจัย นักศึกษาท าการสอบหัวข้อโครงร่างฯ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

5.5.3 นักศึกษา ด าเนินงานวิจัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลงานวิจัย ภายใต้การก ากับ

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.4 นักศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นค้วาแบบอิสระได้ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ผา่นการสอบวิทยานิพนธ์โดยการน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แนวปฏิบัติ

และขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบทหรือสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องอย่างน้อย 2 เรื ่อง โดยเป็นการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ 1 เรื่อง และระดับชาติ 1 เรื่องและมีนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย  1 เรื่อง 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มุ่งสร้าง

บัณฑติที่มีคุณสมบัติพิเศษในคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1)  มีความสามารถในการวิจัยด้ านการส่ งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท สามารถสังเคราะห์

ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่  การวางแผนเพื่ อแก้ ไขปัญหาการ

พัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถที่จะก าหนดนโยบาย

ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส อ น ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ฝึ ก

ประสบการณ์การวิจัย การแก้ไขปัญหาจาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มี

กิจกรรมส่งเสริมผู้ เรียนให้ได้ฝึกทักษะการ

สื่อสาร การอภิปราย และการน าเสนอ 

2)  มวีิธีคิดสร้างสรรค์มีความสามารถและมีทักษะใน

การสื่อสาร ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตร

ไปให้กับประชาชนภาคเกษตร และภาคชนบท ผูม้ี

ส่วนเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น, องค์กรรัฐ 

และเอกชน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.1 ) มีการจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานใน

การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1ครั้ง 

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและ

ต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา

การศกึษา 

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

เทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล  

ทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการ

น าเสนอ การอภิปรายในช้ันเรียน และจาก

รายงานที่มอบหมาย 

2.3) ก าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษา

เดินทางไปOklahoma State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 3 สัปดาหเ์พื่อศกึษาดูงานเกี่ยวกับการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทตลอดจน

วัฒนธรรมการเกษตรในต่างประเทศและใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

3) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถให้

ค าแนะน าด้านการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา

ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฎิบัติตน 

3.1) มีการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฎิบัติ

ตน 

3.2) ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา 

การแต่งกายสอดแทรกในภาคบรรยายของ

กระบวนวิชา 

3.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ

เสียสละ ความซื่อสัตย์สุจรติ  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ  

2)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ 

โดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผูอ้ื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

3)  สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวน

และแก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
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4)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

3) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงต่อเวลา การ

แตง่กาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรอืวิทยากร 

2) วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3) ประเมินจากการสอบถาม หรอืแบบสอบถาม หรอืแบบประเมิน 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2) สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่

ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3) รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่าง

ชาญฉลาด  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ   

4) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมผีลกระทบต่อวชิาการและวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท และปฏิบัติการใน และนอกชั้นเรียน โดยอาจารย์ และผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณใ์นสาขาวิชา 
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2) ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ 

และชุมชนรวมถึงก าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course 

Training Program) ที่ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์ และศึกษาและดู

งานในด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทในมลรัฐ อีก 1 สัปดาห์ ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือโครงการหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรกับ  

Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

3) มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา หรอืสถานการณจ์รงิ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  การวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การร่วมอภิปราย  

รายงานการศกึษาค้นคว้า รายงานการท าโครงงานหรอื รายงานที่คณาจารย์มอบหมาย 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวจิารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ

โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ

ปัญหาส าคัญได้อย่างสรา้งสรรค์ 

2) สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ  หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 

3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัย

ใหม่ที่สร้างสรรค์   โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศกึษาในขั้นสูง

โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจัย  และใหข้้อสรุปที่สมบูรณ์

ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม ่หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมนีัยส าคัญ 

 .2 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

จัดกิจกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหามีการอภปิรายกลุ่ม 

การท าโครงงาน การใช้กรณีศึกษา และการฝกึปฏิบัติในช้ันเรยีนและภาคสนาม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมนิทักษะโดยใช้ขอ้สอบหรอืการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภปิราย

กลุ่มหรอืปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชือ้ชาติและ

วัฒนธรรม 

2) สามารถวางแผนวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ใน

ศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น

ในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรอืวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้มี

การประสานงานกับผู้อื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายภาระงานให้รั บผิดชอบ

ด าเนนิการและเรยีนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผูอ้ื่น 

 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแต่ละบทบาทของ

ผูเ้รียนในช้ันเรยีน หรอืระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า

ในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   

2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกใน

สาขาวิชาเฉพาะ 
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3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

ต่างๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก้ไขปัญหาจาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การ

อภปิราย และการน าเสนอ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ

หรือการตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอ  การ

อภปิรายในชั้นเรียน และจากรายงานที่มอบหมาย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

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 

352743   ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท                  

352821   การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองค์การและ
งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

                 

352833 การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก                  

352834 การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน                  

352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

                 

352842  ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร                  

352843 องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและ
กฎเกณฑ์การค้าและการผลิตทางการเกษตร 

                 

352845  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการเกษตรและชนบท                  

352855 การจัดการองค์ความรูใ้นงานส่งเสริมก
การเกษตร  

                 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  (ต่อ).... 

กระบวนวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข

การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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  การศกึษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบท 

                 

352899 วิทยานิพนธ์                  

159742  การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม
เกษตรกรรม 

                 

166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนาแบบยั่งยืน                  

351763   การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา
ด้านการเกษตร 

                 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1  ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ  

 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้

ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผูอ้ื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

 1.3  สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและ

แก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ

ขัดแย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 1.4  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

 

ด้านความรู ้

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2.2 สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  

มี2ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ   

2.4 มีความรู้ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมผีลกระทบต่อวชิาการและวิชาชีพ 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา

ส าคัญได้อย่างสรา้งสรรค์ 

3.2 สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

วิธีการใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 

3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่

สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใช้
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ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย  และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง

ขยายองค์ความรู้ใหม ่หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมนีัยส าคัญ 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม 

4.2  สามารถวางแผนวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์

มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.3  สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการ

เป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวชิาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   

5.2  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชา

เฉพาะ 

5.3  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวน

วิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับ

ขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล  

 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย  ค่าล าดับขั้น 

   A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

   B+ ดีมาก  (very good) 3.50 

   B ด ี  (good)  3.00 

   C+ ดีพอใช ้  (fairly good) 2.50 

   C พอใช้  (fair)  2.00 

   D+ อ่อน  (poor)  1.50 

   D อ่อนมาก (very poor) 1.00 

   F ตก  (failed)  0.00 
 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา  (withdrawn) 
 

 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล  ให้ก าหนดดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง (thesis in progress)  

    ด าเนนิการ    
 

 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท นักศึกษาจะต้องได้ค่า

ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 

ก.สส.891(352891) ก.สส.892(352892) และก.สส.899(352899) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและ
คุณภาพผลการเรยีนรู้เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

2.1.2 ก าหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล 
และารให้คะแนน/ล าดับขั้น 

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

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินการได้งานท าที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา ระยะเวลาในการได้งาน 
2.2.2 ประเมินความเห็นตอ่ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ังคับบัญชา 
2.2.4 ส ารวจการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หลักสูตร แบบ 2.1 

1. สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ  

2. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

5. สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้  

6. สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

7. ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์หรอือย่างน้อยด าเนนิการให้ผลงานหรอืส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มกีรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตพีิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบทหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย 2 เรื่อง โดยเป็นการตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ 1 

เรื่อง และระดับชาติ 1 เรื่องและมีนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย  1  เรื่อง 

8. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร  

1.1 เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทท า
หนา้ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด  การปรับปรุง

หลักสูตรและกระบวนวิชา และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

1.3 มีการจัดท าแผนการสอนและเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 
1.4 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่นักศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการสง่เสริมสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรูด้้วยตนเองนอกชั้นเรียน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

 การวางแผนการใชห้อ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 มีการบ ารุงรักษาหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

 มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใช้หอ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและแหล่งสืบค้นข้อมูล 

 มีการวางแผนการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 มีการประเมินการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศส าหรับการสบืค้น 

 มีห้องสมุดส าหรับการค้นคว้า 

สถานที่ :ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่มีอยู่แล้วในสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดังตอ่ไปนี้ 

 หอ้งสัมมนา 1 ขนาด 64 ม2 (15 ที่นั่ง) 

 หอ้งสัมมนา 2 ขนาด 120 ม2 (60 ที่นั่ง) 

 หอ้งสัมมนา 3 ขนาด 120 ม2 (30 ที่นั่ง) 

 หอ้งเรียน ขนาด 60 ม2 (18 ที่นั่ง) 

 ห้องอา่นหนังสือ ขนาด 80 ม2 (20 ที่นั่ง) 



 53 

 หอ้งกิจกรรม  ขนาด 80 ม2 (50 ที่นั่ง) 

 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  

 เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ เชน่ LCD โทรทัศน์สี เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เครื่อง

ฉายภาพ 3 มิติ เครื่องเสียง เป็นต้น 

หอ้งสมุด: หอ้งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ * 

  หนังสือภาษาไทย จ านวน 24,292   เล่ม 

  หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 16,738   เล่ม 

  วารสารภาษาไทย จ านวน 321   เล่ม 

  วารสารภาษาอังกฤษ จ านวน 136   เล่ม 

 * ข้อมูล : 15 มิถุนายน 2555 

วารสารส าคัญทีม่หาวิทยาลัยจัดหาเพิ่มเติม ได้แก่ 

 วารสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) 

 วารสารเกษตรศาสตร์ 

 วารสารวิจัยและสง่เสริมวิชาการเกษตร 

 Journal of Agricultural Education 

 The Journal of Educational Research 

 Research in Higher Education 

 The Agricultural Education Magazine 

 Rural Sociology  

 American Sociological Review 

 Sociology of Education 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

มีการวางแผนเพื่อติดตาม ส ารวจความต้องการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากร

การเรียนการสอน 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ในแต่ละปีการศกึษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทจะมีการส ารวจและติดตาม

ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ช ารุดหรอืใช้การไม่ได้ หรือยังไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทเป็นผู้ก าหนด

คุณวุฒิและคุณสมบัติ ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ทางด้านส่งเสริมการเกษตร การ

พัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาโดยเป็นไปตามที่

ประชุมของสาขาวิชา ซึ่งจะพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา

หลักสูตรของสาขาวิชาในอนาคต แล้วน าเสนอคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิแล้วจึงด าเนนิการประกาศรับสมัครต่อไป 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลทุกกระบวนวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน

ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

นอกเหนอืไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจรงิ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยต้องมี

คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร 

ก่อนรับเข้าท างาน  
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4.2 การเพิม่ทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน

ที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศกึษา 

ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษา

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร

การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด

ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา(Office Hours)เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

 นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่

วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน

วินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และ

โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 



 56 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติหรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี)  

x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบ

ทุกรายวิชา 

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ

สอนหรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอื

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

  x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 

เกณฑ์ประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว

บ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้

ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน

ให้เหมาะสมกับนิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7   

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 

คน ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

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

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ส .สม. 742 )159742(  การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรม 3(3-0-6)

   Structural Changes in Agricultural Society 

 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านและปรับโครงสร้างสังคมเกษตรกรรม การจัดระเบียบพื้นที่ในภาค

เกษตรกรรมภายใต้การควบคุมก ากับของระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่มีแนวโน้มข้ามชาติมากขึ้น รวมทั้ง

ศึกษาผลกระทบของการปรับโครงสร้างทางการเกษตรในแง่มุมโครงสร้างอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมที่มตี่อชุมชนและวัฒนธรรมชนบท 

 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 

 

ส .พย. 701 )166701(  ทฤษฎีและแนวคดิทางการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 

Theories and Concepts in Sustainable       

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและข้อถกเถียงในเชิงทฤษฏีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการพิจารณาพื้นฐานทางความคิดและแนวทางในการวิเคราะห์ระบบ

นิเวศและระบบสังคม ซึ่งพยายามผสมผสานและเชื่อมโยงมิติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้า

ด้วยกัน ด้วยการอธิบายผ่านรูปธรรมของปฏิบัติการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ ที่ทั้งรัฐและ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วม เช่น การจัดการป่าชุมชน การจัดการลุ่มน้ า ระบบนิเวศการเกษตร ระบบวนเกษตร 

และระบบการรักษาพยาบาลพืน้บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 

  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 programs on sustainable development with both state and local 
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participation, such as community forestry, watershed management, agroecosystem, 

agroforestry, and indigenous health system 

 

ก .ศฐ. 763 )351763(  การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3(3-0-6) 

    Agricultural Development Project Planning and Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวางแผนโครงการ การจัดเตรียมและการประเมินค่าโครงการ 

องค์การและการจัดการโครงการ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามโครงการ การควบคุม ติดตาม และ

ประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

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

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

 

ก .สส. 743 )352743(  ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท                           3(3-0-6) 

   Agricultural Systems for Rural Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ก.สส.311 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความหมายและหลักการของระบบเกษตรนิเวศน์ การใช้แนวคิดเชิงระบบเกษตรในการพัฒนา

ชนบท  รูปแบบระบบเกษตรนิเวศน์ของไทยและอาเซียน  เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ระบบเกษตร

และความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาชนบท สถานการณ์

ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาชนบท การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาชนบท นโยบายของรัฐและสถาบันต่างๆที่มผีลตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

Definition and concepts of agricultural systems, application of agricultural systems concept 

in rural development, agro-ecological system patterns in Thailand and ASIAN country, tools and 

methods of agro-ecosystem analysis and sustainable analysis, effects of Climate and 

environmental change for rural development, food security situation and rural development, 

changes in economic and social aspects that affect rural development, state policies and 

institutions that affect economic and social development 
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ก.สส.821(352821)การบรหิารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การ 3(3-0-6)

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

Modern Management for Agricultural Extension and Rural 

Development Work and Organization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

สภาวะของการพัฒนาการบริหารองค์การในยุคการแข่งขันด้านคุณภาพ แนวคิด ทฤษฎีการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารองค์การและองค์การด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในยุคโลกา
ภิวัตน์ การบริหารงานยุคใหม่เชิงยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การใช้ดุลดัชนีประยุกต์  การบริหาร
ในเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนประสิทธิภาพ การบริหารงานในยุคปัจจุบัน การบริหารงานโดย
ระบบอิเล็คทรอนิค การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ของการบริหารยุคใหม่ต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ การวิเคราะห์การพัฒนางานบริหารขององค์การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ของโลกและของประเทศไทย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารต่อ
การพัฒนาองค์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

Situation of organizational administration development in the era of quality competition 

theory of general administration, organizational administration and agricultural extension and rural 

development organizations, modern management-strategies and working integration, and 

applied balance index tools for monitoring and evaluation, effective communication Applying 

information management for supporting the efficiency of administration at the present time : 

management by electronic system, analyzing the affect of problems and situations of modern 

management on the efficiency and qualities of the organization, analyzing the development of 

world and Thai agricultural extension and rural development organizations, roles and 

responsibility of administrators towards the development of agricultural extension and rural 

development organizations 

 

ก.สส.833(352833) การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก   3(3-0-6) 

  World Agriculture and Rural Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แหล่งผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและของโลก  ปริมาณ

ผลผลิตการเกษตรกับความต้องการของพลเมืองโลก  สภาวะการขาดแคลนอาหารของประชาชนใน
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ประเทศต่างๆ  ความยากจนและความเสียเปรียบทางการค้าของประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตร  การน า

แนวความคิด  หลักการ  ข้อสรุปจากบทเรียนของการพัฒนาสังคมโลกมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาการเกษตรและชนบทของประเทศยากจนเพื่อใหเ้กิดความจ าเริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

An origin of agricultural production in other regional settings in ASEAN community,world 

agricultural commodities and food products supply and demand for world population, food 

shortage, food strategy security in the different countries, poverty. The impact and disadvantages 

of agricultural production liberalizatioin on agricultural producer countries. Concepts, principles of 

social development for agricultural and rural development in the underdevelopment countries' 

application leading to wealth, social and economic development 

 

ก.สส.834(352834) การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

 Rural Development and Community Business 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การพัฒนาชนบท: ปรัชญา หลักการ และแนวคิด การพัฒนาชนบทในรูปแบบของการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่น การบริหารจัดการโดยท้องถิ่น กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาชนบทอย่างมี

ส่วนรว่มองค์กรและผู้น าเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ในการท างานรว่มกับประชาชนในชุมชนการพัฒนาและ

ส่งเสริมธุรกิจชุมชนความส าคัญและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนองค์กร 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาและ

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 business for rural community 
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ก.สส.841(352841) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

 Promotion and Development of Sufficiency Economy Knowledge 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การศึกษาแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักและวิธีการประยุกต์ในการพัฒนาการ

เกษตร การพัฒนาการเกษตรแบบใหม่ตามแนวทฤษฎีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง    

พระราชทาน การพึ่งตนเองดว้ยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช ้การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

องค์กรประชาชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนที่มีลักษณะของชีวิตที่มีความพอดีมีความสุขอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านการผลิต ชีวิต และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่

ปลอดภัย มีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และมีความยั่งยืนของ

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 BhumibolAdulyadej. 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 

 

ก.สส. 842(352842) ระเบียบวิธีวจิัยทางการส่งเสรมิการเกษตร   3(3-0-6) 

    Research Methodology in Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 แนวคิดของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร กระบวนทัศน์ของการวิจัยส่งเสริมการเกษตรเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพทางการส่งเสริมการเกษตร จรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการ

น าเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรตาม

มาตรฐานสากล 

 Concept of agricultural extension research, agricultural paradigm of agricultural extension 

quantitative and qualitative research, agricultural extension research design and research 

methodology in quantitative and qualitative research, the ethics of research, report writing and 
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presentation of research results, the quality assessment evaluation of agricultural research of 

international standard 

 

ก.สส.843(352843) องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑ์การค้า 3(3-0-6) 

  และการผลิตทางการเกษตร 

 International Agricultural Organization  Agreements  

 and Regulations of Trade and Agricultural Productions 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การพัฒนาการเกษตรในอนาคตของภูมิภาคต่างๆในโลก นโยบายและการด าเนินงานของ

องค์การนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น FAO, CGIAR, CODEX, WTO, GATT, FTA ข้อตกลง

และกฎเกณฑ์การค้าและการผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ ได้แก่ AFTA, NAFTA และ APEC 

แนวทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับข้อตกลง กฎเกณฑ์และความ

ต้องการของตลาดโลก 

 Future agricultural development in various regions of the world. Policy and proceedings of 

international organizations involving agriculture such as FAO, CGIAR, CODEX, WTO, GATT, FTA, 

Agreements and regulations of international trade and agricultural productions such as AFTA, 

NAFTA, and APEC, Guidelines for the production and development of agricultural commodities of 

Thailand in accordance with the agreements, regulations and world market's needs 

 

ก.สส.845(352845) การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

เพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท     

   Administration and Management of Information  

Technology for Agricultural and Rural Development Work 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเกษตรและนบท  

ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญๆ  หลักและวิธีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใหไ้ด้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ทันต่อเหตุการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ก าหนดวิสัยทัศน ์ นโยบาย และการวางแผนในการด าเนินงาน

พัฒนาการเกษตรและชนบท  การน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและได้มาตรฐานสากล  
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Importance of information system, information technology and computer systems in 

agriculture and rural development. Major information systems, principles and methods of 

administration and management of information technology and computers for accuracy and 

timely data supporting a decision-making system for development, administration and 

management of agriculture and rural development vision, plan and policy in implementing 

agriculture and rural development program more effectively in order to meet the international 

standards 

 

ก.สส.855(352855) การจัดการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

   Knowledge Management in Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แนวคิดการจัดการความรู้ ยุคของความรู้ ประเภทของความรู้ ความรู้ 5 กลุ่ม การจัดการ

ความรู้กับการวิจัย การจัดการความรู้กับการศึกษา หลักการจัดการความรู้ วงจรการจัดการความรู้ 

ปัญหาการเกษตรของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดการส่งเสริมการเกษตรในยุคโลกาภิวัฒน์

การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร วิธีวิทยาการจัดการความรู้ ตลาดนัด

ความรู้ การฝกึฝนนักจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร การฝกึทักษะในการจัดตลาดนัดความรู้ 

ผูอ้ านวยการเรียนรู้ ผูบ้ันทึก ผู้สังเกต 

Concepts of knowledge management (KM), knowledge eras, types of knowledge, five 

groups of knowledge, principles of KM and cycles of KM. Agricultural problems in Thailand and 

concept of agricultural extension in globalization. Application of knowledge management in 

agricultural extension. Methodology of knowledge management. Knowledge management 

through sharing experience. Training of knowledge manager in agricultural extension. Increasing 

skill in knowledge sharing: facilitator, process documentation, observer. After action review of 

knowledge sharing workshop on agricultural issues 
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ก.สส.891(352891) สัมมนา 1       1(1-0-2) 

   Seminar 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท การ

น าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอาศัยกรอบแนวคิด หลักการ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้และได้ข้อสรุปอันเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนา การเกษตร

และชนบท 

Investigation of topic relating to agricultural extension and rural development, presentation 

and discussion of the topic under the conceptual framework, principles and theories involved in 

order to learn and get conclusions about the guidelines for agricultural and rural development 

proceedings 

 

ก.สส.892(352892) สัมมนา 2        1(1-0-2) 

   Seminar 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การศึกษา ค้นคว้า น าเสนอหัวข้องานวิจัยหรือผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การเกษตรและการพัฒนาชนบท การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

งานวิจัยให้มีคุณภาพ และน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

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 extensioni or rural 

development proceedings 
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ก.สส.893(352893) การศึกษาดูงานด้านส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนาชนบท 1(0-6-0) 

   Agricultural Extensionand Rural Development Study Tour 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 การทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในต่างประเทศ  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการวิเคราะห ์จัดท ารายงาน การน าเสนอ และการประเมนิผล 

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

related activities in both government and private sectors in the country or overseas, i.e. United 

State of America and in the Asian country. An analysis, report presentation and evaluation of the 

study tour is required 

 

ก.สส.899(352899) วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

 Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการ

เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ 
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2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ประจ า  

 

3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ  ศิรสิัญลักษณ์ 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

กองแก้ว  อินทวงศ์ และรุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2554. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอ าเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. วารสารเกษตร 

ปีที่ 27 มิถุนายน 2554 : 129-136. 

ณัฐพงษ์  โพธิ์ศรี รุจ  ศิริสัญลักษณ์ บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล และสุนทร  ค ายอง. 2554. แนวทางการ

แก้ปัญหาไฟป่าแบบผสมผสานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ของเกษตรกรในต าบล    

ดอนแก้ว อ าเภอ แมร่ิม จังหวัดเชียงใหม.่ วารสารเกษตร ปีที่ 27 มิถุนายน 2554 : 121-127. 

บุญจันทร์  มณีแสง และรุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2554. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อ

พันธุ์ลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดงของเกษตรกรในนครหลวง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว. วารสารเกษตร ปีที่ 27 มิถุนายน 2554 : 137-143. 

สลิน  สุวรรณวงศ์  และรุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2552. ความรูใ้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร

ในจังหวัดเชยีงใหม่. วารสารเกษตร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ พฤศจกิายน 2552 : 39-44. 

 

3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น และอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2555. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ชุมชนแม่ระวาน  อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ปีที่  4 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - 

สิงหาคม 2555 : 19-33. 

ศริินภา อ้นบางเขน และอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2555. แนวทางการส่งเสริมการใชปุ้๋ยอินทรีย์อย่าง

มีสว่นร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร. 

  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 : 66-77. 

รังสรรค์ เครือค า อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร.  2553.

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง 

จังหวัดเชยีงใหม่. วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2553 : 107-120. 
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วรัญญา ทูลธรรม และ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2552.  วถิีการผลิตข้าวเพื่อการพึ่งตนเองในระดับ

ครอบครัวและชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉ. พิเศษ) การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลั ย

มหาสารคามครัง้ที่ 5, 2552 : 111-122. 

Prapatigul, Panuphan Sreshthaputra, Suraphol  Intaruccomporn, Wallratat and Opatpatanakit, 

Avorn. 2011. Factors Influencing Decision Making on Occupational Development by Dairy 

Farmers in Upper Northern Thailand. Kasetsart Journal: Social Sciences, Volume 032, Issue 

3, September 2011- December 2011 : 431-443. 

 

3.3 อาจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนริันดร์กุล 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และยุภาพร ศิริบัติ. 2553. ระบบการให้คุณค่าเกษตร

อินทรีย์ในมุมมองของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือ.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 41 

ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2553 : 445-448. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และช่อผกา ม่วงสุข. 2552. การจัดการความหลากหลาย

ชีวภาพทางเกษตรในภูมินิเวศน์นาลุ่มโดยเกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วารสารเกษตร 25(3) : 

267-278. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และยุภาพร ศิริบัติ. 2553. โอกาสและข้อจ ากัดในการ

ผนวกความหลากหลายชีวภาพเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อลดภาวะความยากจนของเกษตรกรราย

ย่อย.การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2553. โรงแรมเจ

บี.หาดใหญ่. สงขลา : 397-410. 

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และมาณิชรา ทองน้อย. 2553. แนวทางการสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการเผาในที่โล่ง. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา วาระคน

เชยีงใหม่: การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553. ห้องอิมพีเรียล

แกรนด์ฮอล์ โรงแรมอมิพีเรียลแมป่ิง จ. เชยีงใหม่ : 29-34. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  มาณิชรา ทองน้อย และยุภาพร ศิริบัติ. 2553. ศักยภาพ

การปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ. การประชุมวิชาการเกษตร 

ครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 มกราคม 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น : 

266-269. 
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ยุภาพร ศิริบัติ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และมาณิชรา ทองน้อย. 2553. การใช้แนว

ทางการด ารงชีพอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจเกษตรการค้า

ชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 มกราคม 

2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น : 270-273. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และยุภาพร ศิริบัติ. 2552. นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นและ

การจัดการระดับองค์กรในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด: กรณีศึกษาธุรกิจเกษตร

ชายแดนไทยลาว. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 

2552. โรงแรมอนิเตอร์เนช่ันแนล โรงแรมอนิเตอร์เนช่ันแนล อุบลราชธานี : 266-274. 

ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2552. การ

จัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก  : 1. การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้.การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 

2552. โรงแรมอนิเตอร์เนช่ันแนล. อุบลราชธานี : 80-88. 

รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ บุศรา ลิ้มนริันดร์กุล และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2552. ระบบการ

ผลิตที่เข้มข้นแต่ยั่งยืน กรณีศึกษา การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกของชมรมผู้ปลูก

มะม่วงอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหง่ชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552. โรงแรมอนิเตอร์เนช่ันแนล. อุบลราชธานี : 29-36. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ช่อผกาม่วงสุข และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2551. การจัดการทรัพยากรชีวภาพ

อย่างยั่งยืนกับการใช้แนวคิดการอาศัยซึ่งกันและกัน (interdependency). การประชุมวิชาการ

ระบบเกษตรแห่งชาติครัง้ที่ 4 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551 ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิอ็มเพรส  

จั งห วั ด เ ชี ย ง ให ม่ . ศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผ ล ผลิ ต ท าง เก ษ ต ร  คณ ะ เก ษ ต รศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ บริษัทนพบุรีการพิมพ ์จ ากัด. เชยีงใหม่ : 171-184. 

 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Limnirankul, Budsara and Phrek Gypmantasiri. 2010. Transforming agri-food systems in peri-

urban area of Northern Thailand. Proceedings of the 9 th European International Farming 

Systems Association (IFSA) Symposium. July 4-7 , 2010. University of Natural Resources 

and Applied Life Sciences, Vienna, Austria : 1932-1942. 

Limnirankul, Budsara Phrek Gypmantasiri, Tavatchai Radanachaless, and Rungthip Utumpan. 

2010.  Multi-stakeholder processes that work towards designing functional fruit cluster for 

smallholder mango farmers in Thailand. Proceedings of Innovation and Sustainable 

Development in Agriculture and Food (ISDA) Symposium. June 2 8 -July 1 , 2 0 1 0 . 

CorumConvension, Montpellier, France : 673-682. 
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Sokha, Lo, Limnirankul, Budara and Tavatchai Radnachaless. 2 0 0 9 .  Farmer field school 

approach as a process of communicative intervention in vegetable production in Cambodia. 

Proceedings of the 6 th Graduate Seminar. March 12-13 , 2009 . Faculty of Agriculture, 

Chiang Mai University, Chiang Mai : 163-170. 

Yupaporn Siribut, Kamol Ngamsomsuke and Limnirankul, Budsara . 2 0 0 8 . Socio-Economic 

Conditions Affecting Small Farmers’ Management of Wetland Agro-Biodiversity in Dongsan 

Village, AkatAmnuai District, SakonNakhon Province, Thailand. Proceeding of the 4 rd 

National Agricultural Systems Conference, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 27-

28 May 2008 : 184-194. 
 

 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณ ีนาพรหม 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

จรญิญา ปัญญาแก้ว และดรุณี นาพรหม. 2553.  ผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืชต่อการ

ออกดอกนอกฤดู และคุณภาพผลของสม้พันธุ์สายน้ าผึ้ง. วารสารเกษตร. 26: 117-125.  

ณัฐพงษ์ วงษ์มา และดรุณี นาพรหม. 2552. ผลของการพ่นน้ าตาลทางใบต่อสารชีวเคมีในใบและ การ

ออกดอกของส้มพันธุ์สายน้ าผึ้ง.วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ). 25: 65-72.   

ธันยวีร ์ซาวค าเขตร์ และดรุณี นาพรหม. 2552. ผลของสารชะลอการเจรญิเติบโตต่อการออกดอก 

และปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใชโ่ครงสรา้งในใบของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง. วารสาร

เกษตร. 25: 73-80. 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

Hegele. M, Manochai. P, Naphrom, Daruni. Sruamsiri. P, and J.Wuensche.2008. Flowering in 

longan (Dimocarpus longan L.) induced by hormonal changes following KClO application. 

Europ.J.Hort.Sci. 73(2) : 49-54. 

Potchanasin, P., Sringarm, K., Naphrom, Daruni. and F. Bangerth. 2009.  Floral  

induction in longan (Dimocarpus longan, Lour.) trees IV. The essentiality of mature leaves 

for potassium chlorate induced floral induction and associated hormonal changes. Scientia 

Hortic :312-317. 

Sringarm, K., Potchanasin P. Naphrom, Daruni. and F. Bangerth. 2009.  Floral induction (FI) in 

longan (Dimocarpus longan, Lour.) trees. III: Effect of shading the trees on potassium 

chlorate induced FI and resulting hormonal changes in leaves and shoots.  Scientia Hortic 

: 301-311.  
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   3.5 อาจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา ฉันทลักษณ์ ติยายน และศิวาพร ธรรมดี. 2553. ผลของอุณหภูมิและภาวะ

แล้งต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง. ว.วิทย์.กษ. 41(3/1)(พิเศษ) : 209-212. 

วาริษา รอดน้อย  ศิวาพร  ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2553. ผลของความชื้นต่อการพ้น

ระยะพักตัวของว่านจูงนาง. ว.วิทย์.กษ. 41(3/1)(พิเศษ) : 161-164. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ฉันทลักษณ์ ติยายน  ศิวาพร ธรรมดี  วาริษา รอดน้อย  รณณรงค์ อินทุภูติ และ ฉันทนา สุวรรณ

ธาดา.  2552.  การส ารวจประชากรว่านจูงนางในบางพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง.  

เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรไทย: 

ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” วันที่ 20-23 ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี : 23-26. 

ศิวาพร ธรรมดี  ฉันทลักษณ์ ติยายน  วาริษา รอดน้อย  รณณรงค์ อินทุภูติ และ ฉันทนา สุวรรณ

ธาดา. 2552.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการพ้นการพักตัวของว่านจูง

นางในถิ่นอาศัย. เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 

“ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” วันที่ 20-23 ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี : 27-32. 
 

         3.6 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

Prapatigul, Panuphan Sreshthaputra, Suraphol Intaruccomporn, Wallratat and Opatpatanakit, 

Avorn. 2011 . Factors Influencing Decision Making on Occupational Development by Dairy 

Farmers in Upper Northern Thailand. Kasetsart Journal: Social Sciences, Volume 032, Issue 

3, September 2011- December 2011 : 431-443. 

 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Sreshthaputra, Suraphol Leising J. G., Haynes J. C., Kelsey K. D. 2009. The Key to Fostering 

Global Competence : Collaboration Chiang Mai University and Oklahoma State University. 

American Association for Agricultural Education (AAAE) Western Region Conference, Lake 

Tahoe, Nevada., 22 - 25 April 2009 : 15-19. 
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Simarak, Sirin and Sreshthaputra, Suraphol.  2 0 1 1 .  The extension Process of Sufficiency 

Economy Philosophy for Farmers in Phisanulok Province, Thailand.International Conference 

on Sciences and Social Sciences 2011 : Sustainable Development (ICSSS2011). Rajabhat 

Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 21-22 July 2011 : 54-62. 

Simarak, Sirin and Sreshthaputra, Suraphol. 2011. The Role of Agricultural Extension Workers 

in Facilitating The Learning of Sufficiency Economy Philosophy For Farmers in Thailand’s 

Phitsanulok Province. International Conference on Education and Technology Research 

(ICET) 2011. Rajabhat University, Roi Et Province, Thailand 12-13 July 2011 : 68-82. 

Khodphue, Supannee and Sreshthaputra, Suraphol. 2 0 0 8 . Management Competencies of 

Small and Micro Community Enterprises in San Pa Tong District, Chiang Mai Province, 

Thailand, . International Conference on Land Reform For Wealthy Life 12-16  May, 2008 , 

Dusit Island Resort,ChiangRai, Thailand. Hosted by Agricultural Land Reform Office, 

Ministry of Agriculture and Cooperatives., 11 - 14  May 2008 , Dusit Island Resort Hotel, 

Chiang Rai, Thailand : 1-17. 

 

3.7 รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

รังสรรค์ เครือค า อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2553. 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 31 ฉบับที่  1 2553 :     

107-120. 

คณาธิป ค าวัง และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตล าไยนอกฤดูของ

เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม.่ วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พฤศจกิายน 2553 : 155-162. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และธันยากร ค าก้อน. 2553. การจัดการความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูก ข้าวขาว

ดอกมะลิ  105 ในเขตทุ่ งกุลาร้องไห้  จั งหวัดร้อย เอ็ ด . การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 วันที่ 17 - 20 มีนาคม  2553. เล่มที่ 5 สาขาส่งเสริม

การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : 99 – 106. 
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กิตติพงศ ์ค าคง ดุษฎี ณ ล าปาง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และประจวบ ฉายบุ. 2554. ปัจจัยที่สัมพันธ์

กับควมส าเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่. การประชุม

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  49 วันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2544 เล่มที่ 4 

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : 43 – 49. 

เลอสัณห์ มูฮ าหมัดอารี และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2552. ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกร

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปี เพาะปลูก2547-2548. การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2552 เล่มที่ 5 สาขาส่งเสริม

การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : 9 – 15.  

 

  3.8 ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

รังสรรค์  เครือค า อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2552.  

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่โครงการ

หลวง จังหวัดเชยีงใหม่. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์.ฉบับที่ 1 ปีที่ 31: 107-120. 

นคเรศ  รังควัต และพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์. 2554. กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่” วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

เกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 มถิุนายน-กันยายน 2554: 47-58. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

รังสรรค ์ เครือค า อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  และวรทัศน ์อินทรัคคัมพร. 2552.   

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนที่สูงในเขตพื้นที่

โครงการหลวง. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ครั้งที่  3. วันที่ 28-29 

กรกฏาคม 2552:  135-143. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kruekum, Rungson  Opatpatanakit, Avorn  Angkasith, Pongsak and Intaruccomporn, Wallratat. 

2009. Developing Farmer’s Participation Process in Planting Soil and Water Conservation 

on Highland in Royal Project Area, Chiang Mai Province.The Second International Academic 

Conference and Research Presentation on Cooperation for Development on the East-West 

Economic corridor.Sakon Nakhon Rajabhat University,Thailand : 116-122.   
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  3.9 อาจารย์ ดร.ประทานทพิย์ กระมล 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาติ 

ประทานทพิย์ กระมล  เรนาโต วิลลาโน ยวน เฟลมมิง และพอล คริสเตียนเซน. 2555. ผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร' ในการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือก”. วารสารนครพนม ฉบับพิเศษ   

งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8: 174-180. 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

Kramol, P., Villano, R., Fleming, E. and Kristiansen, P. 2012.  Adoption and Performance of 

Sustainable Practices in Vegetable Production: Evidence from Northern Thailand. Chiang 

Mai University Journal. Special Issue on Agricultural & Natural Resources: 11 (1): 335-342. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Kramol, Prathanthip., Villano, R., Kristiansen, P and E. Fleming. 2012. Adoption and 

Performance of Sustainable Practices in Vegetable Production: Evidence from Northern 

Thailand. Contributed paper to the Asia-pacific Productivity Conference, 25- 27 July 2012, 

Bangkok, Thailand. 75-80. 

Kramol, Prathanthip., Villano, R., Fleming, E. and Kristiansen, P. 2010. Production Efficiency 

and Technology Differences in ‘Clean and Safe’ Vegetable Farming Systems in Northern 

Thailand’. Contributed paper to the 2010 Asia-pacific Productivity Conference, 21- 23 July 

2010, Taipei, Taiwan. 12-17. 

Kramol, Prathanthip., Villano, R., Fleming, E. and Kristiansen, P. 2010. Technical Efficiency and 

Technology Gaps on ‘Clean and Safe’ Vegetable Farms in Northern Thailand: A Comparison 

of Different Technologies. Contributed paper to the Annual Australian Agricultural and 

Resource Economics Society Conference, 10-12 February 2010, Adelaide, Australia. 47-52 

Kramol, Prathanthip., Thong-ngam, K., Villano, R. and Kristiansen, P. 2009. Clean and safe’ 

agriculture in northern Thailand: driving forces, current situation and challenges. 

Contributed paper to the ISSAAS Congress and Annual Meeting, 23-27 February 2009, 

Bangkok. 21-28. 
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   3.10 อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

Pakvilai, N., Prapamontol, T., Thavornyutikarn, P., Mangklabruks, A., Chantara, S. and 

Santasup,Choochad. 2011 . Survey of Fresh Fruits and for Residues of Synthetic 
Pyrethroid Insecticide in Vegetables, Fruits, Sediments and Water from Fang Agricultural 
area, Fang District, Chiang Mai. Proceeding: Sustainability Today. Vol.167 : 201-210.  

Prapamontol, T., Hongsibsong, S., Pakvilai, N., Polyiem, W., Kawichai, S., and 

Santasup,Choochad. 2010. Pesticide residues in tangerines (Citrus reticulata Blanco) 
cultivated in different types from Chiang Mai Province, northern Thailand. Toxicology 
Letters. 196S S37–S351. 

Wanjai, C., Sringarm, K., Santasup,Choochad. Pak-Uthai, S., and P. Chantawannakul.  2012 .
Pysicochemical and mirobiological properties of logan, bitter bush, sunflower and litchi 
honeys produced by Apis melifera in Northern Thailand. Journal of Apicultural Research, 51 
: 36-44.  

 

3.11 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมพล 
 

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

Chalermphol, Juthathip  and G. P. Shivakoti. 2009. Pesticide use and prevention practices of 

Tangerine growers in Northern Thailand. Journal of Agricultural Education and Extension, 

Vol.15, No.1 : 5-22. 
 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Bounphasouk, V. and Chalermphol, Juthathip. 2012. Farmer satisfaction in extension of 

chemical fee vegetable production and marketing in Ban Nasankham village, Muang Xai 

district, Oudomxai province, Lao PDR. The National and International Graduate Student 

Conference (Proceeding) 1: 496-508. 

Thiengburanathum, P., Sukpatch, K. and Chalermphol, Juthathip. 2012. The context and 

conceptual of the Mae Hong Son city, a framework for sustainable urban development. 

Shanghai international conference on social science, (Proceeding) : 220-231. 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรแบบ  2.1   

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา 

   ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

 ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Agricultural  

   Extension and Rural Development 

ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วทิยาศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา 

   ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

   ชื่อย่อ วท.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) 

 ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy Program in  

   Agricultural Extension and Rural Development 

   ชื่อย่อ Ph.D. (Agricultural Extension and Rural  

   Development) 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา 

  ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  

 ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Agricultural  

  Extension and Rural Development  

ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ส่งเสริม 

  การเกษตรและพัฒนาชนบท) 

  ชื่อย่อ ปร.ด. (สง่เสริมการเกษตรและพัฒนา 

  ชนบท) 

 ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Agricultural  

  Extension and Rural Development) 

   ชื่อย่อ Ph.D. (Agricultural Extension and Rural  

  Development) 

 

 

 

1. ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง หลักเกณฑก์ารตัง้ชื่อ

ปริญญา พ.ศ. 2549 และตามมตขิองคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และมติ

ของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ

เกษตรศาสตร์  

2. ปรับปรุงตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

และกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการเปิดรับ

นักศกึษาจากอาเซียน(กัมพูชา อนิโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวยีดนาม 

บรูไนดารุสซาลาม และรวมประเทศจีน) ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.กระบวนวชิาเรียน ไมน่อ้ยกว่า 18 หนว่ยกิต ก.กระบวนวชิาเรียน      ไมน่อ้ยกว่า 18 หนว่ยกิต  

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา     ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนว่ยกิต  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา  ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนว่ยกิต 
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 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต 

         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                    9 หนว่ยกิต  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ          9 หนว่ยกิต          

352841  การสง่เสริมและพัฒนาความรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง    

       3 หน่วยกิต 

 

   

  เหมอืนเดิม  

-ไมม่ี- 

 
352842 ระเบียบวธีิวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร 

        3 หนว่ยกิต 

เป็นกระบวนวชิาท่ีขอเปิดใหม่ สอนโดยคณาจารย์

ภาควิชาฯ ร่วมกับคณาจารยท่ี์เชญิมาสอนจาก

Oklahoma State University  

352891 สัมมนา 1 

352892สัมมนา 2 

1 หนว่ยกิต 

1 หนว่ยกิต 

    

     เหมอืนเดิม 

    

 

ศกึษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ณ          

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศ ท่ีได้รับความตกลงในความ

ร่วมมอืกับโครงการหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชา

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

4 หน่วยกิต 352893 การศึกษาดูงานด้านการสง่เสริม 1 หนว่ยกิต 

     การเกษตรและพัฒนาชนบท 

- เป็นกระบวนวิชาใหม่ท่ีปรับจาก กระบวนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท่ีได้รับ

ความตกลงในความร่วมมือกับโครงการหลักสูตร

ปริญญาเอกของภาควิชาส่ งเส ริมและเผยแพ ร่

การเกษตร โดยสาขาวิชาฯ บริหารจัดการเรียนการ

สอนเอง 
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  1.1.2 กระบวนวชิาเลือกไมน่อ้ยกว่า      6 หนว่ยกิต 

         เลอืกจาก 2 กระบวนวชิาต่อไปนี้ 

352743 ระบบเกษตรและการพฒันาส าหรับ          3 หนว่ยกิต 

 นักส่งเสริมการเกษตร 

352821 การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองคก์าร       3 หน่วยกิต 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

352833  การเกษตรและการพัฒนาชนบทของโลก       3 หน่วยกิต 

352834  การพัฒนาธุรกิจชุมชนในชนบท     3 หน่วยกิต 

 

352835  การพัฒนาชนบทอย่างมสี่วนร่วม             3 หน่วยกิต 

352843  องคก์ารเกษตรนานาชาติขอ้ตกลงและ          3 หนว่ยกิต 

             กฎเกณฑ์การคา้และการผลิตทางการเกษตร 

352845  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ   3 หน่วยกิต 

             พัฒนาการเกษตรและชนบท 

352855  การจัดการองคค์วามรู้ในงาน 3 หน่วยกิต 

 ส่งเสริมการเกษตร   

  เหมอืนเดิม 

 

352743 ระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท 3 หนว่ยกิต 

  

352821 การบริหารจัดการยุคใหมส่ าหรับองคก์าร    3 หนว่ยกิต 

 และงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  เหมอืนเดิม 

352834  การพัฒนาชนบทและธุรกิจชุมชน  3 หน่วยกิต 

   

  ปิด 

  

 

  เหมอืนเดิม 

 

   

 

 

-ปรับปรุงชื่อกระบวนวชิาและเพื่อหากระบวน 

วชิาให้สอดคล้องกับความคิดเห็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวชิา คือบูรณาการเนื้อหา

กระบวนวิชาใหม ่ตามความเห็นชอบของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ปรับปรุงรวมกระบวนวชิา 352834 กับ 352835 เขา้ 

ด้วยกันตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- ปิดกระบวนวชิาเนื่องจาก เป็นการปรับรวม

เนื้อหาวิชาเขา้กับกระบวนวิชา 352834 ตามความ

เห็นชอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไมน่อ้ยกวา่   3   หนว่ยกิต 

     ให้นักศกึษาเลอืกเยน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาดังต่อไปนี้ 

หรือกระบวนวิชาอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 

159742 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ      3   หนว่ยกิต 

            สังคมเกษตรกรรม 

166701 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพัฒนา                  3  หนว่ยกิต 

351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา       3 หนว่ยกิต 

 ด้านการเกษตร 

 

 

 

  เหมอืนเดิม 

 

ข. วิทยานพินธ์                                            36   หนว่ยกติ 

352899 วิทยานพินธ์ 

  เหมอืนเดิม  

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

1.1 ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย – ภาษาต่างประเทศ 

1.2 ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา       - ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา 

 
 

  เหมอืนเดิม 

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying examination) 

นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ หลังจากสอบผ่าน

กระบวนวิชาทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเป็นจ านวนอย่าง

น้อย 9 หน่วยกิต หากสอบไม่ผ่าให้ท าการสอบแก้ตัวในภาค

การศึกษาต่อไป 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัต ิ

1. นักศึกษาจะตอ้งสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมนิความพร้อม

และความสามารถเพื่อมีสทิธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดย

ต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

3. นักศกึษาท่ีสอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ 

ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้  

และสอดคล้องกับขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่    

วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวชิาอาจ

พจิารณาใหโ้อนเป็นนักศกึษาระดับปริญญาโทได ้  

จ.กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและเป็นผู้

น าเสนอผลงานหรือ  บทความท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ต่อท่ี

ประชุมสัมมนาวิชาการ อย่างน้อย 2 คร้ัง หรือตีพิมพ์ผลงาน 

หรือบทความท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง

นอ้ย 2 เร่ือง 

2. นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

โดยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา AGED 5983 การวิจัยทาง

ศึกษาศาสต ร์ เกษตร และกระบวนวิชา AGED 5990 

การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของมลรัฐโอกลาโฮมาท่ี

มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐโอกลาโฮมา  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นเวลา 2½  เดอืน 

 

 

 

 

 

จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

9.  

10. 1. นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ี 

เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทท่ีมลรัฐ

โอกลาโฮมาและรัฐใกล้เคียงหรือในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทตลอดจนวัฒนธรรมการเกษตร 3 สัปดาห์ พร้อม

วเิคราะห์ จัดท ารายงานการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน 

 

 

 

หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิชา จากกระบวน

วิชา AGED 5983 การวิจัยทางศึกษาศาสตร์เกษตร 

และกระบวนวิชา AGED 5990 การเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติของมลรัฐโอกลาโฮมา ปรับมา

สอนโดยคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมกับคณาจารยท่ี์เชิญ

มาสอนจาก Oklahoma State Universityและจัดให้

นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานการส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติของมลรัฐ

โอกลาโฮมา หรือประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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3. นักศึกษาต้องศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและ

การพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชุมชนในประเทศท่ีเดินทางไป

ศกึษาในข้อท่ี 2 

 

11. 2. ผลงานวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทหรือ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 เร่ือง โดยเป็นการตีพิมพ์ใน

ระดับระดับนานาชาติ  1 เร่ือง และระดับชาติ 1 เร่ืองและมี

นักศกึษาเป็นช่ือแรกอย่างนอ้ย  1  เร่ือง 

12. 3. รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและประธานกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะและส่งบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาค

การศกึษา 

13. 4. เขียนวทิยานพินธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

และสอดคล้องกับขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่    

วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
 

รวมหนว่ยกติสะสมทั้งหมด     ไม่น้อยกว่า      54 หน่วยกิต รวมหนว่ยกติสะสมทั้งหมด     ไม่น้อยกว่า      54 หน่วยกิต  
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5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

แบบ 2.1  

แผนการศึกษาเดิม(พ.ศ. 2549) แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

352841 ก.สส.841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู ้             3 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

352891 ก.สส.891 สัมมนา1                                         1 

กระบวนวิชาเลือกในสาขา                    3

 รวม                                  7 

สอบผา่นเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 

  

352842 ระเบียบวิธีวิจัยการสง่เสริมการเกษตร 3 

352891 สัมมนา 1                                    1 

 รวม          7 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352892 ก.สส.892 สัมมนา2                                         1 

กระบวนวิชาเลือกในสาขา                                          3 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขา                                     3 

รวม                                  7 

สอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352892 สัมมนา2  1 

กระบวนวิชาเลือกในสาขา                                         3  

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขา                                         3 

 รวม   7 

สอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2549) แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต 

ศกึษากระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา ณ มหาวิทยาลัยต่าง        4 

ประเทศที่ได้ท าความตกลงในความร่วมมอืกับโครงการหลักสูตร 

ปริญญาเอกของภาควิชาส่งเสริมและเผยแพรก่ารเกษตร 

352899 ก.สส.899 วิทยานิพนธ์                                 9 

  รวม                         13 

สอบประมวลความรู้ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

352893 การศกึษาดูงานด้านการส่งเสริม                  1 

 การเกษตรและพัฒนาชนบท 

352899 วิทยานิพนธ์    9 

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา                                          3 

 รวม  13 

สอบประมวลความรู้ 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899 วิทยานิพนธ์                     9 

 รวม    9 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352899 วิทยานิพนธ์                               9 

  รวม 9 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899  วิทยานิพนธ์                             9 

  รวม  9 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

352899 วิทยานิพนธ์                                    9 

  รวม  9 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352899 ก.สส.899    วิทยานิพนธ์                            9                              

  รวม  9 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

352899 วิทยานิพนธ์             9 

  รวม  9 
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6. ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------- 

เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและ

คุณภาพสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานการอุดมศกึษา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในคราวประชุม ครั้งที่   ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง

ออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปนี ้  

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดบั

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  

 ข้อ  ๒ ให้ใชข้้อบังคับนีส้ าหรับการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญาโท 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ตั้งแตป่ี

การศกึษา ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  แตไ่ม่ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑติศกึษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรอืประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี ้

หรอื ซึ่งขัด หรอืแย้งกับความในข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี ้ 

         “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “สถาบันอุดมศกึษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศกึษาอื่น ที่ส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศกึษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

         “บัณฑติวิทยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  “ส่วนงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย หรอืส่วนงานวิชาการที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มกีารจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้ 
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 “อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ที่

ด ารงต าแหนง่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรอืศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลกั

ทางดา้นการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผดิชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

      ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรรว่มระหว่างสถาบัน หรอืหลักสูตรความร่วมมือของหลาย

สถาบัน อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน

ความหมายของข้อบังคับนีด้้วย 

  “อาจารย์พิเศษ”หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มปีระสบการณใ์นวิชาชีพ หรือมี

ความรู ้ ความช านาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์

พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  

 “อาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และ

อาจารย์ผู้สอบประมวลความรูซ้ึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยใหท้ าหนา้ที่ข้างต้น 

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายใหท้ าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  และอาจารย์ผูส้อบประมวลความรูต้ามที่หลักสูตรก าหนด 

  “อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับ

มอบหมายใหท้ าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  การติดตาม

ประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

ข้อ ๕ ใหบ้ัณฑติวิทยาลัยมีหนา้ที่จัด ควบคุมและอ านวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาตาม 

ข้อบังคับนี ้ รวมทั้งมหีน้าที่รวบรวมและเผยแพรข่้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า อาจารย์

พิเศษในแตล่ะหลักสูตรโดยปรับปรุงใหท้ันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๖.๑ ส าเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรในแตล่ะสาขาวิชา ดังนี้ 

๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  หลักสูตรระดับปริญญาโทส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 
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๖.๑.๒  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง   

(๑) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มรีะยะเวลาการศกึษา  ๖ ปี หรือ 

(๒) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า  

๖.๑.๓  หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

(๑) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าที่มผีลการเรียนดี

มาก (มีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ไป) หรือ 

(๒) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่า หรอื  

(๓) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าที่มผีลการเรียนดี 

(มีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศกึษา

ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

                               (๓.๑) ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตร

ระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาก าหนด 

                              (๓.๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า

สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 ๖.๓ เป็นผูท้ี่ไม่เป็นโรคหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา 

 ๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 

 บัณฑติวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกหรอืวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหนา้เป็นคราวๆ ไป   

 ทั้งนี ้ ผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  แต่อยู่ระหว่างรอผลการศกึษาตาม

ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็นนักศกึษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

 ๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศกึษาในหลักสูตรที่เรยีนเต็มเวลา   

 ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา หรอืลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย  หรอืท าการวิจัย โดยไม่มสีิทธิ์รับปริญญา 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรช้ันสูงจากมหาวทิยาลัย 

ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
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    ผูท้ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศกึษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึน้

ทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือ

ว่าสละสทิธิ์ 

ข้อ ๑๐ ระบบการศกึษา 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรอืระบบหนว่ยการศกึษา (module)    

(๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศกึษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒      

ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี      

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศกึษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศกึษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจ านวน

ช่ัวโมงเรยีนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศกึษาปกติ 

ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอน

ในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝกึภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศกึษา การบริหารและการ

จัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน แตใ่ห้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงของภาค

การศกึษาปกติ  

(๒) ระบบหนว่ยการศกึษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามหัวขอ้การศกึษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง และจ านวนหนว่ยกิต 

เทียบเท่ากับเกณฑก์ลางของระบบทวิภาค 

 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหนว่ยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา

และก าหนดปริมาณความมากน้อยของเนือ้หาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การก าหนดหนว่ย

กิตให้เทียบกับเกณฑก์ลางของระบบทวิภาค ดังนี้    

(๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรอือภปิรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   

(๒) กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรอืปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หนว่ยกิต  

(๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝกึงานหรอืฝกึภาคสนาม ที่ใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 (๔) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใชเ้วลาศกึษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หนว่ยกิต  

 ๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนีก้ารลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข

ของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 

 ๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ  มีช่ือกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว้ 

 ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวิชา 
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 ๑๐.๖ เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) 

แสดงถึงระดับการศกึษาของกระบวนวิชาดังนี้ 

“๗”  “๘”  “๙”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง 

 “๑”   “๒”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้ต้น  

๑๐.๗ ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้าง

ที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานัน้ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ปี 

ข้อ ๑๑ หลักสูตร 

 ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญาโท 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

  ๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

(๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า มี

ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเ่ป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพให้มคีวามช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหม้ีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดี

ยิ่งขึ้น โดยมีหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต   

หากต้องการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ให้เข้าศกึษาต่อในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกติได้ไม่เกินรอ้ยละ ๔๐ 

ของหลักสูตรที่จะเข้าศกึษา 

(๒) หลักสูตรปริญญาโท 

เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 

และระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูค้วามสามารถ

ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อย่างมี

อิสระ รวมทั้งมคีวามสามารถในการสรา้งสรรคจ์รรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา

การศาสตรท์ี่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างตอ่เนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยมี     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต   

หลักสูตรปริญญาโท  แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน คอื 

แผน ก เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิัย โดยมีการท าวิทยานพินธ์ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
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แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หนว่ยกิตและเรียนกระบวนวิชา

ในระดับบัณฑติศกึษาอย่างน้อย ๑๘ หนว่ยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการศึกษารายวิชา และท าการค้นคว้าแบบ

อิสระ โดยท าการเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และท าการค้นคว้า

แบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต    

(๓) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มรีะยะเวลา

การศกึษา ๖ ปี หรอื ระดับปริญญาโทหรอืเทียบเทา่ ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วน

หนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มคีวามช านาญในสาขาวิชา

เฉพาะเพื่อให้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

หากต้องการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ให้เข้าศกึษาต่อในหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 

๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

(๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า ที่มี

ผลการเรียนดีมาก หรอืส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ

บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อย่างมีอสิระ รวมทั้งมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ์ื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวจิัยเพื่อ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่

ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม ่ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทจะต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า ๔๘ หนว่ยกิต 

แบบ ๑.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ที่มผีลการเรียนดีมาก  จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หนว่ยกิต 

แบบ ๒ เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี

คุณภาพสูง เพื่อก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวชิาชีพ และมีการศกึษากระบวนวิชาเพิ่มเติม 

ดังนี้ 
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แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทจะต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต และศกึษาวิชาในระดับบัณฑติศกึษาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกิต 

แบบ ๒.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มผีลการเรียนดีมาก จะต้องท าวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หนว่ยกิต และศึกษาวิชาในระดับ

บัณฑติศกึษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หนว่ยกิต 

 ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมบีางกระบวนวิชาที่ใชภ้าษาต่างประเทศ

เป็นสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรอืความจ าเป็นด้วยก็ได้ 

(๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความวา่ หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี

โครงสรา้งกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไทยและ

นักศึกษาต่างชาติได้ศกึษาร่วมกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

๑๑.๔ ระยะเวลาการศกึษาให้เป็นไปตามแผนการศกึษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

(๑)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง ให้ใช้

เวลาศกึษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศกึษา  

(๒) หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียน

ตามแผนก าหนดการศกึษา  

(๓)  หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศกึษาดังนี้ 

(๓.๑) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาขั้นปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า ให้ใชเ้วลา

ศกึษาไม่เกิน ๗ ปีการศกึษา   

(๓.๒) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาขั้นปริญญาโท หรอืเทียบเท่า ให้ใชเ้วลา

ศกึษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศกึษาให้ท าได้เฉพาะในกรณีที่มคีวามจ าเป็นทางวชิาการ 

หรอืมีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  บัณฑติ

วิทยาลัยอาจผอ่นผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศกึษาต่อไดค้รั้งละ ๑ ภาคการศกึษาปกติ แตไ่ม่เกิน ๒ ครั้ง 

(๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติใหข้ยายเวลาการศกึษาต่อได้ ผลงานวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าแบบอิสระ จะต้องมคีวามก้าวหน้าอย่างเด่นชัด  

(๓) การขยายเวลาการศกึษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดดังนี้ 

(๓.๑) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรอืประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง

ต้องไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 



 93 

(๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ตอ้งไม่เกิน ๕ ปีการศกึษา 

(๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศกึษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จ

การศกึษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศกึษาขั้น

ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 

๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี ้ ให้

เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ   

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  

 มหาวิทยาลัยจัดให้มกีารลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศกึษา และให้

นักศึกษาถือปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน 

๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑติ

ช้ันสูงและระดับปริญญาโท ให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหนา้ที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา

ตลอดจนแนะแนวการศกึษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 

๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหม้ีคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอกท าหน้าที่วางแผนการศกึษา แนะน า ควบคุมการศกึษาและการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  

๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หากนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ทั้งนี ้ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ และ

มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรล าดับขั้น B ขึน้ไป จะลงทะเบียน

กระบวนวิชานัน้ซ้ าอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ 

๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศกึษาปกติให้ลงทะเบียน

กระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หนว่ยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานั้น นักศึกษา

อาจลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หนว่ยกิต ในภาคการศกึษาปกติ หรอืเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

ได้โดยให้คณบดีของส่วนงานที่นักศกึษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น  ให้ได้รับอักษรล าดับขั้น W 
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๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใด ๆ เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนความรูไ้ด้ โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V  

หากนักศกึษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล าดับขั้น V แล้ว ประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นที่มกีารน ามาคิดค่าล าดับขั้นหรอือักษร

ล าดับขั้น S หรอื U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒.๓  การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แตใ่นภาคการศกึษานั้นประสงค์

จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรอืท ากิจกรรมอื่นใด ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้

บริการและช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๔  การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศกึษา 

๑๔.๑  ให้มกีารประเมินผลการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑ ครั้ง  

๑๔.๒ ให้ใชร้ะบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาใน   

แตล่ะกระบวนวิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น

อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล 

๑๔.๓ อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

๑๔.๓.๑ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

 อักษรล าดับขั้น    ความหมาย          ค่าล าดับขั้น 

 A ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)  ๔.๐๐ 

   B+          ดีมาก (VERY GOOD) ๓.๕๐ 

 B      ดี  (GOOD)                    ๓.๐๐ 

   C+    ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)    ๒.๕๐ 

 C            พอใช้ (FAIR)                      ๒.๐๐ 

   D+          อ่อน (POOR)                       ๑.๕๐ 

   D            อ่อนมาก (VERY POOR)         ๑.๐๐ 

   F             ตก (FAILED)                     ๐.๐๐ 
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๑๔.๓.๒ อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

 อักษรล าดับขั้น    ความหมาย           

 S          เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)   

 U            ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

 V      เข้าร่วมศึกษา (VISITING) 

 W        ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

 ๑๔.๓.๓ อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 

 อักษรล าดับขั้น    ความหมาย           

                     I            การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

 P            การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 

          T            วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน                                                                          

                                                      ระหว่างการด าเนนิการ (THESIS/     

                                                   INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

๑๔.๔ อักษรล าดับขั้น I แสดงวา่ การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ท าใหก้ารวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้ การให้อักษรล าดับขั้น I ต้องได้รับการ

อนุมัตจิากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัดอยู่  

 นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรล าดับขั้น I ให้เสรจ็

สมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรยีนสุดท้ายของภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

๑๔.๕ อักษรล าดับขั้น P แสดงวา่ กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ยัง

ไม่มกีารวัดและประเมินผลภายในภาคการศกึษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใชเ้ฉพาะบางกระบวนวิชาที่

หลักสูตรก าหนด 

อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ต้องก่อนวัน

สุดท้ายของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษาภายใน ๒ ภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

๑๔.๖  อักษรล าดับขั้น T แสดงวา่ยังไม่มกีารวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรอื     

การค้นคว้าแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

๑๔.๗  อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะ

ผูเ้ข้าร่วมศกึษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดหรอืนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผูส้อนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรล าดับ

ขั้น V เป็น W  
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๑๔.๘ อักษรล าดับขั้น W แสดงวา่ 

(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

(๒)  การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

(๓)  การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๔.๗ 

(๔)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศกึษานั้น 

(๕)  นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  

(๖)  นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงรา่งฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาค

เรียนแรกที่มกีารลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ 

(๗)  กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกกระบวน

วิชาที่ลงทะเบียน 

๑๔.๙  กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ า

กว่า C หากได้ต่ ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ า

กว่า C  

กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมนิผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรอื U นักศึกษาต้อง

ได้อักษรล าดับขั้น S หากนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีก

จนกว่าจะได้รับอักษรล าดับขั้น S 

๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตร ี ให้ใช้ระเบียบและ

ข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาขั้นปริญญาตรใีนส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอน

กระบวนวิชา การวัดผลและการประเมนิผล ส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตอ้งผา่นก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ    

๑๔.๑๑ อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดับขัน้

สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 

๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 

(๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรอื S เท่านั้น 

จงึจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

(๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วย

กิตสะสมเพื่อส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวและใหน้ับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้น

กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

 การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศกึษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของ

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นตน้ 
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(๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มเีนือ้หาในกระบวนวิชา

เทียบเท่ากัน ให้นับหนว่ยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น 

๑๔.๑๓ มหาวิทยาลัยค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหนว่ยกิต และค่า

ล าดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับ

ขั้นตามข้อ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นต้นและในหลักสูตรที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ ์

นอกจากนั้นหากกระบวนวิชาใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนซ้ าได้และนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนมากกว่า ๑ ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง 

๑๔.๑๔ การค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหน้ าเอาผลคูณของจ านวนหนว่ยกิตกับ       

ค่าล าดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหนว่ย

กิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มกีารวัดประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น นอกจากที่ระบุไว้

ในข้อ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ให้มทีศนยิม ๒ ต าแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมต าแหนง่ที่ ๓  มีคา่ตั้งแต่ ๕  ขึน้

ไปให้ปัดค่าทศนยิมต าแหนง่ที่ ๒ ขึน้ 

๑๔.๑๕  กรณีที่นักศกึษาได้เรยีนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจ

ขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเขา้ไว้ในหลกัสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัตจิากประธานคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าส่วนงานที่รับเทียบโอนกระบวนวิชานั้น ๆ แล้วแจ้งให้บัณฑติวิทยาลัยทราบ 

 ๑๔.๑๖  ในกรณีที่มกีารรอ้งเรียน หรอืปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับขั้นใน

กระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ หรอืไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมอี านาจสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการขึน้เพื่อท าการสบืสวนหาข้อเท็จจรงิในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมอี านาจสั่งการ

ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศกึษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 

ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศกึษา  

๑๗.๑ ทุกหลักสูตรตอ้งก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและ

วิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านักศึกษา ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

๑๗.๒  โครงสรา้ง อ านาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะน าไปสู่วิธีการประกัน

คุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการ

ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องอย่างนอ้ยทุกๆ ๕ ปี 

๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงลา่สุด ให้ยื่นค าร้องผา่นอาจารย์      

ที่ปรึกษา เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตกิารขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว 
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ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ทั้งนี ้การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันที่

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ หลักสูตร เว้น

แตเ่ป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจ าอยู่แล้วให้สามารถเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

ส าหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรอืหลักสูตรความร่วมมอืของหลายสถาบัน 

อาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นในความร่วมมอืนั้นใหถ้ือเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย และหาก

ยังไม่มีสถาบันใดแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้    

ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดแผนการศกึษา

ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่นตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม  

๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

๑๙.๒.๑ ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก เป็นผู้ใหค้ าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ   

  ทั้งนี ้  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ใน

รูปแบบของคณะกรรมการตั้งแต ่ ๒ คนขึน้ไปก็ได้ และใหก้รรมการ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

๑๙.๒.๒ ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาเอก มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ท าหน้าที่วางแผนการศกึษา แนะน าการศกึษาและการท าวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดนีจ้ะต้องมีจ านวนอย่างนอ้ย ๓ คน และใหก้รรมการ ๑ คน ท า

หนา้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าแบบ

อิสระหลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยที่มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้ง 

ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม/การค้นคว้าแบบอิสระ

ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 
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การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม/การค้นคว้าแบบ

อิสระร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้ง 

ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์ 

๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ  ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง  ปริญญาโท   

  ๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

  (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย 

  (๒) มีคุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๒๑.๑.๒ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิไม่

ต่ ากว่าปริญญาโท หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓) มีประสบการณใ์นการสอนและการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา 

๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

(๓) มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา หรอืมีความรูค้วามช านาญในวิชาการหรอืวิชาชีพ 

๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมคีุณสมบัติ 

ดังนี้ 
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(๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา หรอืเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 

(๔) มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

ทั้งนี ้ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้อง

ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/รว่ม หรอือาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าแบบอิสระหลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการ

สอบวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรอืผูเ้ข้าร่วมฟัง

ก็ได้   

๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒)  มีคุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

(๓)  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา   

       ๒๑.๑.๗ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

(๓)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระและ/

หรอือาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น 

๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู ้ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย 

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  
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๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

๒๑.๒.๑ อาจารย์ผูส้อน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

(๒)  ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก  หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณด์้านการสอนและการท าวิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 ๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒไิม่

ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา 

๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรอืเป็นผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา   

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

๒๑.๒.๔  กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรูต้้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

๒๑.๒.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 

(๔)  มีความรูใ้นเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

ทั้งนี ้ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าใน

บัณฑติวิทยาลัยและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/รว่ม ต้องไม่เป็นประธาน

กรรมการสอบ แตต่้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง  โดยอาจร่วมในฐานะ

กรรมการสอบ หรอืผูเ้ข้าร่วมฟังก็ได้   

๒๑.๒.๖  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒)  มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

(๓)  มีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา  

๒๑.๒.๗ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

(๒) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ 

(๓) มีคุณวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 

 “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความวา่ ภาษาที่ไม่ใชภ่าษาหลักในประเทศที่เป็นภูมิล าเนา

ของนักศึกษา  และใช้เป็นเครื่องมอืในการศกึษาค้นคว้าความรูเ้พื่อการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ 

๒๓.๑  นักศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมีผลการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศ

โดยการสอบหรอือื่นๆ ที่ผา่นเกณฑต์ามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์   

ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข  การผา่นการเทียบความรูภ้าษาต่างประเทศเป็น

เงื่อนไขในการส าเร็จการศกึษา 
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๒๓.๒  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง จะก าหนด

เงื่อนไขใหม้ีการสอบผา่นภาษาต่างประเทศหรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิล าเนามาจาก

ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผา่นเงื่อนไขการเทยีบใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

หากผู้เรยีนชาวต่างประเทศรายใดที่เรยีนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการท าวิทยานิพนธ์

ในเรื่องที่เกีย่วข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรูภ้าษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผ่าน

ภาษาต่างประเทศได้  

ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมนิความพรอ้ม

และความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมสีิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 

(๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก และยื่นค าร้องตอ่บัณฑติวิทยาลัย 

(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ใหป้ระธานคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัย จ านวนอย่างนอ้ย ๓ คน เป็น

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวน

นั้นใหม้ีกรรมการ ๑ คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรอืใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์รว่มของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น  

(๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนนิการสอบแล้ว ใหป้ระธานคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวทิยาลัยภายใน ๑  สัปดาหห์ลังวันสอบ 

ส าหรับนักศกึษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสทิธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดยต้อง

ยื่นค าร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับ

จากการสอบครั้งแรก  

 ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติ

โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

ข้อ ๒๕  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ

ความรูใ้นแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถในการ

น าเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผูม้ีสทิธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และ

สอบผา่นกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C  

๒๕.๑ การสอบประมวลความรูใ้ช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรอืปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  

๒๕.๒  การสอบประมวลความรูใ้ห้ด าเนนิการดังนี้  
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(๑) ให้นักศึกษายื่นค าร้องตอ่บัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ตง่ตั้งอาจารย์ประจ าในบัณฑติวิทยาลัยอย่างนอ้ย ๓ 

คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

(๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูด้ าเนินการสอบแล้ว ให้

ประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลใหบ้ัณฑติวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลัง

วันสอบ  

 ส าหรับนักศกึษาที่สอบไม่ผ่านให้มสีิทธิ์สอบแก้ตัวได้อกี ๑ ครั้งโดยต้องยื่น

ค ารอ้งขอสอบใหม่ 

ข้อ ๒๖ การท าวิทยานิพนธ์ หรอื การค้นคว้าแบบอิสระให้มแีนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 ทั้งนี ้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการท าวิทยานพินธ์ หรอืการค้นคว้าแบบ

อิสระให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มี

การท าความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

(๔)  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมข่้อหนึ่งขอ้ใดตาม

ข้อ ๖    

(๕)  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้รักษา

สถานภาพการศกึษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศกึษาปกติ 

(๖)  เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศกึษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแตว่ันเปิด

ภาคการศกึษาแรก 

(๗)  เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรยีนครบ ๒ ภาค

การศกึษาปกติ เป็นต้นไป  

(๘)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้

รับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยใหโ้อนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔ 

(๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงรา่งวิทยานพินธ์/การค้นคว้า

แบบอิสระ เมื่อศกึษาครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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(๙.๑) ระดับปริญญาโท  เมื่อศกึษาครบ ๒ ปีการศกึษา     

(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศกึษาครบ ๓ ปีการศึกษา    

(๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศกึษาปกติแตไ่ม่มหีน่วยกติ

สะสมยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

(๑๑)  เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๒๕ 

(๑๒)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๑๓)  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษา 

(๑๔)  มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา  

ข้อ ๒๘ การลา 

๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรอืถูกสั่งพักการศกึษาตลอดภาคการศกึษาหรอืตลอดปี

การศกึษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศกึษา ยกเว้นภาคการศกึษาที่ได้

ช าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว 

๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑติ

วิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติใหล้าออกแล้ว จงึถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่นใบลา

ออกใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

๒๙.๑  เมื่อสอบผา่นการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ 

  นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว หรอืเป็นกรณีที่พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถน ากระบวนวิชาเดิมที่

เคยศกึษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศกึษาได้อกีตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๙.๒  เมื่อตอ้งการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗

(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาได้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

๒๙.๓  นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

ไม่มสีิทธิ์เข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อกี 

ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิริญญา  หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตร

บัณฑติช้ันสูง 

ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศกึษา  นักศึกษาต้องไป

รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศกึษาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัดทราบ 

โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การคน้คว้าแบบอิสระหลัก  
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นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิห้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนยีบัตร

บัณฑติ หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑)  ศกึษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

(๒)  มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓.๐๐ และ

ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

(๓)  มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ 

(๔) สอบผา่นการสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ข และ

ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ก และนักศกึษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่ก าหนดเงื่อนไขใหม้ีการ

สอบประมวลความรู้ 

(๕)  สอบผา่นการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

ทั้งนี ้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ   

(๖)  ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก ๑   หรอื แผน ก แบบ ก ๒ ผลงาน

วิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา 

หรอืตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรอืมีการจดอนุสทิธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร  

เว้นแต ่ สาขาวิชาทางวิจิตรศลิป์ ทัศนศิลป์ หรอืสื่อศลิปะ อาจมกีารน าผลงาน

วิทยานิพนธ์ออกเผยแพรต่่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตพีิมพ์หรอื

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ    

(๗)  ส าหรับนักศกึษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานพินธ์ต้องได้รับ

การตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยต้องด าเนินการให้ผลงาน หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์

ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารว่มกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการ

ตีพมิพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรอืมีการจดสิทธิบัตร  

(๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษาโดยนักศกึษา จะต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีช่ือของนักศกึษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย ๑ เรื่อง 

ทั้งนี ้ หลักสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการ โดยให้

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

(๙) ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  
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(๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรตแิละศักดิ์ของ

นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อใหไ้ด้รับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตร

บัณฑติช้ันสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์  

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีค าสั่ง หรอืมีค าวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับ

นี ้ หากนักศกึษาไม่เห็นดว้ยกับค าสั่ง หรอืค าวินจิฉัยนั้น ให้มีสทิธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรอืค าวนิิจฉัยแล้วแต่กรณี และค าสั่งหรอืค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่

สิน้สุด 

ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้ 

          ในกรณีพเิศษใหอ้ธิการบดีมอี านาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร การใดที่มไิด้

ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมอี านาจออกประกาศ ระเบียบ ตามที่ข้อบังคับก าหนด ซึ่งต้องไม่

ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนี้  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

   ประกาศ   ณ  วันที่     ๑๒      กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

     

    (ลงนาม)                  เกษม  วัฒนชัย     

           (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศกึษาที่จะได้รับ

การเสนอชื่อให้ ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  

   การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉบับที่ 0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศกึษา  การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาบัณฑติศกึษา 

------------------------------------------------- 

 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2543 ข้อ 

13 และข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การ

เปลี่ยนแผนการศกึษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศกึษา  การย้ายสาขาวิชา  

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  

จงึเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังตอ่ไปนี ้

1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนว

ปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 

ของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา ลงวันที่  9  สงิหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกาศนี้แทน 

2.  การเปลี่ยนแผนการศกึษา 

 การเปลี่ยนแผนการศกึษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรอืแบบการศกึษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรอื

ระหว่างแบบ  1  และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยที่ 

2.1 นักศึกษาผูท้ี่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศกึษา ต้องมคีุณสมบัติเบือ้งต้นของผูเ้ขา้

ศกึษาในหลักสูตรของแผนและ/หรอืแบบที่ตอ้งการเปลีย่นใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  

คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา  รวมทั้งมคีุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบ

ที่ตอ้งการเปลี่ยนใหมน่ั้น 
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2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศกึษาโดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

2.3 การเปลี่ยนแผนการศกึษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตจิากบัณฑติวิทยาลัยและได้มกีาร

ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศกึษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร

ภาคพิเศษ หรอืหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศกึษาต้องการ  และ

น ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย  

2.5 การเปลี่ยนแผนการศกึษาจากหลักสูตรปกติหรอืหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตร

นานาชาติ  หรอืหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรอืหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

และดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการ

ศกึษาลักษณะนีจ้ะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวิชา 

การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิม

หรอืระหว่างคณะโดยที่ 

3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)  มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่นอ้ยกว่า 9 หนว่ยกิต และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาเดิมไม่นอ้ยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไมน่้อยกว่า 6 หนว่ยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ไมน่้อยกว่า  3.00   

ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาหลักสูตรที่มี เฉพาะวิทยานิพนธ ์ 

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาทั้ง

สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2 ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก 

ผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
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บัณฑติศกึษาประจ าคณะเดิมแลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาใหม่  

และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา แล้วจงึน าเสนอบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ   

3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตจิากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มกีารช าระ  

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

3.4  การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตเิป็นราย ๆ  ไป 

3.5  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มเีงื่อนไขดังนี้ 

1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหมใ่ห้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมด

หรอืบางสว่นไปคิดเป็นหนว่ยกิตสะสมในแผนการศกึษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  

ทั้งนีก้ระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศกึษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  

หรอือักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา

เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แตอ่าจมเีนือ้หาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาใน

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ใหพ้ิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผูพ้ิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชา

ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศกึษาได้

อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศกึษา 

การโอนนักศกึษา  หมายถึง  การโอนนักศกึษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับใน

สาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรอืการรับโอนนักศึกษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

4.1  การโอนนักศกึษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา ต้องเป็นผูท้ี่ก าลังศกึษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียน

กระบวนวิชาตา่ง ๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดเีป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หนว่ยกิต

และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75 ขึน้ไปหรอืมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทผา่นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชา

ที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะที่จะให้โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา 

แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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3) การโอนนักศกึษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ

อนุมัตจิากบัณฑติวิทยาลัยและได้มกีารช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว

นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชาและการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตของ

กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหนว่ยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา

เอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑติวิทยาลัย 

4.2 การโอนนักศกึษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน

หรอื สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันนักศกึษาปริญญาเอก อาจได้รบัการพิจารณาใหโ้อนเป็นนกัศกึษาปริญญาโทได้หาก 

1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรอื 

2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรอืสอบไม่ผ่านการสอบประมวล

ความรูต้ามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรอื 

3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศกึษากรณีนี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศกึษา

ขั้นปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทได้ แตถ่้าเป็น

นักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศกึษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอน

เพื่อส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี ้  การส าเร็จ

การศกึษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอใหบ้ัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดบัประกาศนียบัตรช้ันสูงในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนยีบัตรช้ันสูง 

ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า

สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหมแ่ละคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะ 

4.4 การโอนนักศกึษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันนักศึกษาปริญญาโท อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนยีบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ า

สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหมแ่ละคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะ 

4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาใน

หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่



 115 

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับรองมาตรฐานการศกึษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  

3.00 

2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  

บัณฑติศกึษาประจ าคณะที่รับโอน แตจ่ะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หนว่ยกิตกระบวนวิชาเรียน 

(coursework) ในโครงสรา้งหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา

และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวนวิชาที่อาจได้รับการ

พิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรอืเทียบเท่า หรอือักษรล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะที่

รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

3) ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่าง

จากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับใหเ้ข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอน

และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะที่รับโอนแลว้ 

4)  ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน

หนว่ยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะที่รับโอน แตจ่ะต้องไม่

เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมดและต้องใชเ้วลาศกึษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่

น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศกึษาของหลักสูตรที่รับโอน 

5)  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตจิากบัณฑติ

วิทยาลัย  และได้มกีารช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรอื

เคยศกึษาในหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษามาแล้ว  มเีงื่อนไขดังนี้ 

5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศกึษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหนว่ยกิตที่

ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหมไ่ด้  ทั้งนี ้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา

ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2 ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศกึษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น  นักศกึษาจะเทยีบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของคณะที่รับโอน  

แตต่้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยกิตกระบวนวิชาในโครงสรา้งหลักสูตรของสาขาวิชา ที่ได้รับการ

คัดเลือกเข้า  และได้ศกึษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี   นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะได้พิจารณา

เห็นชอบแล้ว 
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6.  การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศกึษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

6.1  นักศึกษาบัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน

ในสถาบันอุดมศกึษาอื่นขณะที่ยังมสีถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน

หนว่ยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศกึษาได้ลงทะเบียน

เรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรอืใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศกึษา

ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชา  

และคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนในสถาบนัอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับใหเ้ข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ

บัณฑติศกึษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศกึษาในทุกกรณีใหเ้ริ่มนับจากวันเข้าช้ันเรยีนของภาคการศกึษาที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น ให้นับจากวันเข้า

ช้ันเรยีนของภาคการศกึษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นทุกกรณี ให้ใชร้หัส 2 ตัวแรก

ตามปีการศกึษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
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      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 

        คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ความคดิเห็น การด าเนินงาน 

1. ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ เงื่อนไขกิจกรรมวิชาการ 

1. นอกจากเป็นแบบการเรียนในช้ันเรยีนแล้ว ควรเพิ่มช่องทางแบบ

ทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์ (E-learning) แบบทางไกลทาง Internet 

ด้วย 

2. หลักสูตรควรเปิดรับนักศกึษาจากอาเซียน(กัมพูชา อินโดนีเซีย 

ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไนดารุสซา

ลาม และรวมประเทศจีน) ด้วย 

3. ควรจัดใหน้ักศึกษาได้ศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและ

การพัฒนาชนบทกว้างมากขึน้ในกรอบประเทศอาเซียนและ

ประเทศจนีรวมถึงสหรัฐอเมริกา 

 
 

1. ได้ ร ะบุ เพิ่ ม ช่ อ งท างแบบท างไกลท าง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) แบบทางไกล

ทาง Internet ด้วยแล้ว 

2. ปรับตามค าแนะน า 

 

 

3. ปรับตามค าแนะน าโดยได้ด าเนินการเปิด

กระบวนวิชา 352893 (การศึกษาดูงานด้าน

การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)  

1 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาใหม่ในกลุ่มวิชา

บังคับโดยจัดให้นักศึกษาได้ศึกษา ดูงานด้าน

การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท

กว้างมากขึ้นในกรอบประเทศอาเซียนและ

ประเทศจนีรวมถึงสหรัฐอเมรกิา 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ความคดิเห็น การด าเนินงาน 

ด้านกระบวนวิชาเรยีน 

1. ควรพิจารณาเนื้อหาของกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุมบริบท

ของอาเซียน 

 

2. กระบวนวิชาใหม่  352842 ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริม

การเกษตรเนือ้หาควรครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
 

1. ปรับแก้ตามค าแนะน า และสอดแทรกเนื้อหา

บริบทของอาเซียนนี้ได้ถูกแทรกในบางรายวิชา

ทีเ่ปิดเชน่กระบวนวิชา 352893 

2. ปรับแก้ตามค าแนะน าและสอดแทรกเนื้อหาการ

วิจัยเชงิคุณภาพในกระบวนวิชา352842 แล้ว 

 4. ด้านทิศทางการวิจัยของหลักสูตร (Research Area) 

(ทิศทางดา้นการวิจัยของหลักสูตร ควรพิจารณาดังนี้) 

 Research and Development on Agricultural Production Policy 

 Climate Changes , Global Warming and Extension Policy 

 Asian Policy for Food Security/Perspective 

 Asian Agricultural and Rural Development 

 Sufficiency Economy  

 Agricultural Impact on Food Security  

 Agricultural System for Sustainable Development 

 Farmer Organization and Development in Asian Agricultural 

Economics 

 

 ด าเนนิการตามค าแนะน า โดยน าไปบรรจุอยู่ใน

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย และทิศทางการ

วิจัยของหลักสูตรแลว้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ความคดิเห็น การด าเนินงาน 

2. รศ.ดร. จนิดา ขลบิทอง ด้านกระบวนวิชาเรยีน 

(กระบวนวิชาบังคับ และ กระบวนวิชาเลือก)  

 ชื่อกระบวนวิชาน่าจะ Advance มากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ (ไม่ควรใช้ให้เหมือนกัน) 

 ผูท้ี่คุณวุฒิ/คุณสมบัติไม่ตรง ควรก าหนดวิชาเรียนเพิ่มเตมิ (บังคับ)  

 

 

 

 

 กระบวนวิชาบังคับ และ กระบวนวิชาเลือก ควรน าเนื้ อหาใน

กระบวนวิชาเลือกบางวิชาที่มีความส าคัญในศาสตร์ของการ

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท เช่น จิตวิทยาฯ การสื่อสารฯ 

การนิ เทศฯ มาบูรณาการในกระบวนวิชาบังคับ เพราะหาก

นักศึกษาไม่เลือกกระบวนวิชาเลือกดังกล่าวจะท าให้เสียโอกาสและ

ไม่ตรงกับปรัชญาของหลักสูตรฯ 

 

 

 

 

 

 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาว่า

ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาฯซึ่งกรณีคุณสมบัติไม่ตรง

สาขาวิชาฯจะก าหนดเงื่อนไขของการเข้าศึกษา 

เช่น ต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาพื้นฐานเพื่อ

ปรับฐานความรู้ 

 ปรับแก้ตามค าแนะน าโดยปรับปรุงเนื้อหา

กระบวนวิชา 352821 (การบริหารจัดการยุค

ใหม่ส าหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท) 3 หนว่ยกิตโดยได้บูรณาการ

ศาสตร์ของการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบทการสื่อสารฯ การนิเทศฯการติดตามและ

ประเมินโครงการ   และปรับรวมกระบวนวิชา 

352834 (การพัฒนาธุรกิจชุมชนในชนบท) กับ 

352835 (การพัฒนาชนบทอย่างมีส่วนร่วม) 

เป็น กระบวนวิชา 352834 (การพัฒนาชนบท

และธุรกิจชุมชน) 3 หน่วยกิต 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ความคดิเห็น การด าเนินงาน 

ผลการเรยีนรู้ใน Curriculum Mapping 

 ทุกวิชาควรใหข้้อ 3.3 และ 4.2 เป็นความรับผดิชอบหลัก 

 วิทยานิพนธ์ ข้อ 4.2 เป็นความรับผดิชอบหลัก 

 

 ปรับแก้ตามค าแนะน า 

 ปรับแก้ตามค าแนะน า 

3. นายอนันต์ ลลิา ปรัชญาหลักสูตร 

เสนอเพิ่มเติมจากเดิม.....“แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาค

เกษตรและภาคชนบทได้ดียิ่งขึ้น” เป็น “แก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนใน

ภาคเกษตรและภาคชนบท รวมถึงสรา้งองค์ความรู้ใหม ่ได้ดยีิ่งขึ้น” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

    ข้ อ  3 .  เส น อ แ ก้ ไ ข จ า ก  “. . .ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ น า

เทคโนโลยีการเกษตรไปให้กับประชาชนภาคเกษตร……”เป็น“...

ถ่ายทอดและน าเทคโนโลยีการเกษตรไปสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ

ประชาชนภาคเกษตร……” 

คุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา ข้อ 3 เดิม... 

 “มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร....” เป็น “มีวิธีคิดเชิง

สร้างสรรค ์มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร” 

 

 ปรับแก้ตามค าแนะน า 

 

 

 
 

 

 ปรับแก้ตามค าแนะน า 

 

 

 

 

 

 

 ปรับแก้ตามค าแนะน า 
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