
1 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเกษตร 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Agricultural Extension  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) 
ชื่อยอ (ไทย):    วท.ม. (สงเสริมการเกษตร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Agricultural Extension) 
ชื่อยอ (อังกฤษ):  M.S. (Agricultural Extension) 

3. วิชาเอก 
-  

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ  

หลักสูตรระดับที่ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 
5.2. ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย  
5.3. การรับเขาศึกษา  

รับนิสิต/นักศึกษาไทย 
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
      ไมมี 
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 -     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 

 คณะกรรมการการศึกษา มก. อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .../255.. เม่ือวันที่   
 .... เดือน ....................... พ.ศ. 255.... 

-     สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........เม่ือวันที่.....  
      เดือน......................พ.ศ…......... 

7. การขอรับการประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนหลักสูตร 
จะขอรับประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรในปการศึกษา 2554 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในหนวยงานภาครัฐ 
(2) นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในหนวยงานภาคเอกชน 
(3) นักวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชน 
(4) นักบริหารงานสงสริมและพัฒนาการเกษตรในหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชน 
(5) ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการเกษตรในหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชน 
(6) อาจารยผูสอนสาขาสงเสริมการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกุล วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2536 3-1020-02320-75-0 
2. นางสาวพนามาศ  ตรีวรรณกุล Ph.D. (Agricultural Science), 2552 3-2002-00061-15-4 
3. นายพัฒนา  สุขประเสรฐิ ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), 2546 3-1009-00015-39-3 
4. นางสาวิตร ี รังสิภัทร Ph.D. (Agricultural and Extension 

Education), 2533 
3-1007-00976-18-7 

5. นางสุวิสา  พัฒนเกียรต ิ วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2527 3-1201-00867-50-6 
  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

และสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่อยูในโครงการความรวมมือกับคณะเกษตร  มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ถึง11 เนนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากพื้นฐาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 เนนการพัฒนาอยางมีสวนรวม ซ่ึง
กอใหเกิดแรงผลักดันใหการสื่อสารและพัฒนาการดานการเกษตร มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
เทคโนโลยี บนพ้ืนฐานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการใชความสามารถในการสรางสรรค
เพ่ือการพึ่งตนเอง และสอดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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11.2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวดเร็ว รุนแรง และกวางขวาง สงผลใหเกิดการ  

บูรณาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร เพ่ือเชื่อมโยงและสนองตอบตอความตองการทางสังคมและวัฒนธรรม 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ที่กําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ 

อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป  โดยใหนําผลกระทบอัน
เกิดจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ
ของ   คณะเกษตร และมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดการศึกษาของหลักสูตรสงเสริมการเกษตร  

12.2.  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
เจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 มุงพัฒนาคนเพื่อเปนฐานหลักของการ

พัฒนา ใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรขจัดความยากจน และยุทธศาสตรทางปญญา นําไปสูการเปนสังคม
คุณภาพ  โดยเรงพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการแขงขันในระดับ
นานาชาติ  จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรสาขาสงเสริมการเกษตร ใหทันสมัยตรงตามความตองการของ
ผูเรียนและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

กลุมวิชาเอกบังคับในหลักสูตรนี้ไดแก รายวิชา 01001512, 01001531, 01001551, 01001591 และ 
01001592 กลุมวิชาเอกเลือกในหลักสูตรนี้ไดแก รายวิชา 01001513, 01001514, 01001515, 01001516, 
01001532, 01001533, 01001534, 01001535, 01001552, 01001553, 01001554, 01001555, 
01001556, 01001557, 01001558, 01001593, 01001596, 01001598 ซ่ึงอาจเปนรายวิชาเลือกสําหรับ
ภาควิชาอ่ืนในคณะเกษตร เชน  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  ภาควิชาสัตวบาล  
ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือสําหรับหลักสูตรของคณะอื่นได 

13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน  
ไมมี 

13.3.  การบริหารจัดการ  
อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับหัวหนาภาควิชาและคณบดีในคณะที่เกี่ยวของ พิจารณา

เน้ือหารายวิชาและความสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ดานสงเสริมการเกษตร 
และประสานงานกับอาจารยผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญาและความสําคัญ 

    การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดน้ัน ประชากรทุกระดับชั้นของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชากรระดับรากหญา อันเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ตองไดรับการพัฒนาใหสามารถพึ่งพาและ
ชวยเหลือตนเองได 

   การสงเสริมการเกษตร เปนกระบวนการสําคัญหน่ึงของการพัฒนาภาคเกษตร เน่ืองจากการ
สงเสริมการเกษตร มีบทบาทตอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดวยการใหบริการความรู
ในรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียน กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถเรียนรูและ
ประยุกตใชวิทยาการ  เทคโนโลยีทางการเกษตร และองคความรูที่เกี่ยวของ เพ่ือไปปรับใชในภาคการผลิต
และภาคการตลาดการเกษตร ดวยการเรียนรูและพ่ึงพาตนเองและชุมชน 

  สาขาสงเสริมการเกษตร เปนการบูรณาการองคความรูทั้งทางดานวิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี 
พฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร นิเทศศาสตร ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร แกบุคคลหรือกลุมเปาหมายของการพัฒนา 

1.2. วัตถุประสงค 
1.2.1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและพลวัตสูง ในการวิเคราะหและปฏิบัติการเชิง  

บูรณาการ อันสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร 
1.2.2. เพ่ือผลิตนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารจัดการสงเสริมการเกษตร ใหแกหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.2.3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่มีคุณสมบัติของนักบูรณาการองคความรูทางการเกษตร 

เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในระดับวางแผนเชิงกลยุทธและเชิงนโยบายใหแก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรสงเสริม
การเกษตร อยางนอยทุกๆ 5 
ป ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา  
ที่ สกอ. กําหนด 

- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบกับหลักสูตรในสาขา
สงเสริมการเกษตร และสาขาวิชา  
ที่เกี่ยวของ ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

- ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- การเทียบเคียงสมรรถนะ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ กษต ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห
สอดคลองกับความกาวหนา
ทางสาขาสงเสริมการเกษตร
และมีลักษณะเดนเฉพาะตัว
ผูประกอบการสาขานี้ 

- ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ความกาวหนาทางสาขาส ง เสริม
การเกษตร รวมกับสถาบันการศึกษา
อ่ืน 

- กา ร พัฒนาหลั ก สู ต ร ร ว ม
บัณฑิตศึกษาสาขาสงเสริม
การเกษตร 



 

5 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- พัฒนาดานการเรียนการสอน
เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูและประสบการณที่
สามารถนําไปใชไดจริง 

- ติดตามความคิดเห็นของผูเรียนเพ่ือ
นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สงเสริมการเกษตร 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  

การจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค  ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวาสิบหา
สัปดาห 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มี 

1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1  วัน – เวลาราชการ สําหรับภาคปกติ   
2.1.2  วันเสาร – วันอาทิตย  สําหรับภาคพิเศษ 

2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางเกษตรศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

และ 
(2) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3. ปญหาของนิสิตแรกเขา  
นิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรทั้งที่สําเร็จการศึกษาทางเกษตรศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ยังขาด  

พ้ืนฐานความรูและความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดทางสงเสริมการเกษตร อัน
เปนองคความรูที่จําเปน ที่จะใชเชื่อมโยงการเรียนรูในระดับปริญญาโท 

2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
         นิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรทุกคน  จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา 01001511 แบบไมนับหนวยกิต  
ขั้นปริญญาโท (GA) เพ่ือปรับความรูพ้ืนฐาน 
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2.5. แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา จํานวนนิสิต 2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปที่ 2 - 50 50 50 50 
รวม 50 100 100 100 100 

คาดวาจะจบการศึกษา - 50 50 50 50  
2.6. งบประมาณตามแผน  

 งบประมาณรายจาย (หนวย ลานบาท) 
ปงบประมาณ 

หมวด เงิน 
2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

1. งบดําเนินงาน 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 6.40 

• คาตอบแทน  0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 2.20 

• คาใชสอย 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 1.20 

• คาวัสดุ 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 

• คาสาธารณูปโภค 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 
2. งบอุดหนนุ 4.55 4.60 4.65 4.70 4.75 23.25 
3. รายจายอื่น 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 

รวมงบดําเนินการ 5.93 5.98 6.03 6.08 6.13 30.15 

 *หมายเหตุ งบอุดหนุนคือคาใชจายเกี่ยวกับบคุลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

2.7. ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
 อ่ืน ๆ ....คนควาดวยตวัเอง... 

2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1. หลักสูตร  

3.1.1. จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร  
        3.1.2.1  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
ก. วิทยานิพนธ             ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
ข. สัมมนา                                                     2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
โดยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาของสาขาวิชาเอกหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ 

หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้น ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาประจําตัว หัวหนาภาควิชา 
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แบบไมนับหนวยกิต 

-   รายวิชา  
ก. วิทยานิพนธ             ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

01001599 วิทยานิพนธ  
(Thesis) 

1-36 

ข. สัมมนา                                                     2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
    

01001597 สัมมนา  
(Seminar) 

1,1 

 
        3.1.2.2  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
ก. วิชาเอก             ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 - สัมมนา         2 หนวยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ                 15 หนวยกิต 
 - วิชาเอกเลือก            ไมนอยกวา   7  หนวยกิต 
ข. วิทยานิพนธ             ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
 

- รายวิชา 
   ก. รายวิชาเอก    ไมนอยกวา 24       หนวยกิต 

- สัมมนา       2      หนวยกิต    
01001597 สัมมนา  

(Seminar) 
1,1 
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- วิชาเอกบังคบั    15  หนวยกิต 
01001512** การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 

(Agricultural Extension Administration) 
3 (3-0-6) 

01001531** การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร 
(Development of Agriculture and Agricultural Society) 

3 (3-0-6) 

01001551** การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
(Communication and Agricultural Information Technology)  

3 (3-0-6) 

01001591** ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร  
(Research Methods in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

01001592** สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
(Statistics in Agricultural Extension Research) 

3 (3-0-6) 

• รายวิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตวัหลังตั้งแต 500 
ขึ้นไป จากรายวิชาดังตวัอยางตอไปน้ี ทัง้น้ีใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสติ  
โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

01001513** การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร  
(Human Resource Development in Agriculture) 

3 (3-0-6) 

01001514** การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม  
(Participatory Development in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001515** ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Intellectual for Extension) 

3 (3-0-6) 

01001516* 
 

จิตวิทยาทางสงเสริมการเกษตร 
(Psychology in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

01001532** เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Economics for Extension) 

3 (3-0-6) 

01001533** การจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม  
(Agribusiness Management in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001534 การสรางมูลคาเพิ่มในงานสงเสริม 
(Value-added in Agricultural Resources) 

3 (3-0-6) 

01001535* การตลาดอิเล็กทรอนิกสในงานสงเสริม 
(Electronic Marketing in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001552** ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  
(Media Strategies for Technology Transfer) 

3 (3-0-6) 

หมายเหตุ: *  วิชาเปดใหม 
              ** วิชาปรับปรุง 
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01001553 สื่อประสมเพื่อการสงเสริม  

(Multimedia for Extension) 
3 (2-2-5) 

01001554** การผลิตสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Production) 

3 (2-2-5) 

01001555* เทคนิคการใชสื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for 
Graduate Student) 

3 (3-0-6) 

01001556* การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
(Diffusion of Innovation and Technology in Agricultural) 

3 (3-0-6) 

01001557* 
 

ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการสงเสริม 
(Digital Program for Extension Project Management) 

3 (2-2-5) 

01001558* 
 

การผลิตสารคดีโทรทัศนเพ่ืองานสงเสริม 
(Television Documentary Production for Extension) 

3 (2-2-5) 

01001593** การวิจัยเชิงคณุภาพทางสงเสริมการเกษตร  
(Qualitative Research Methods in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

01001596 เรื่องเฉพาะทางสงเสริมการเกษตร     
(Selected Topics in Agricultural Extension)  

3 (3-0-6) 

01001598 ปญหาพิเศษ   
(Special Problems)  

1-3 

 
           ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา 12  หนวยกิต    

01001599 วิทยานิพนธ  
(Thesis) 

1-12 

 
หมายเหตุ: *  วิชาเปดใหม 
              ** วิชาปรับปรุง 
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        3.1.2.3  หลักสูตร แผน ข 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
ก. วิชาเอก             ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 - สัมมนา        2 หนวยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ                12 หนวยกิต 
 - วิชาเอกเลือก            ไมนอยกวา      16  หนวยกิต 
ข. การคนควาอิสระ                                  6 หนวยกิต 

 
- รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก    ไมนอยกวา 24       หนวยกิต 
- สัมมนา       2      หนวยกิต    

01001597 สัมมนา  
(Seminar) 

1,1 

 

- วิชาเอกบังคบั    12  หนวยกิต 
01001512** การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 

(Agricultural Extension Administration) 
3 (3-0-6) 

01001531** การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร 
(Development of Agriculture and Agricultural Society) 

3 (3-0-6) 

01001551** การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
(Communication and Agricultural Information Technology)  

3 (3-0-6) 

01001591** ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร  
(Research Methods in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

 
หมายเหตุ: * วิชาเปดใหม 
              ** วิชาปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 



 

11 

• รายวิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตวัหลังตั้งแต 500 
ขึ้นไป จากรายวิชาดังตวัอยางตอไปน้ี ทัง้น้ีใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสติ  
โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

01001513** การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร  
(Human Resource Development in Agriculture) 

3 (3-0-6) 

01001514** การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม  
(Participatory Development in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001515** ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Intellectual for Extension) 

3 (3-0-6) 

01001516* 
 

จิตวิทยาทางสงเสริมการเกษตร 
(Psychology in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

01001532** เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Economics for Extension) 

3 (3-0-6) 

01001533** การจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม  
(Agribusiness Management in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001534 การสรางมูลคาเพิ่มในงานสงเสริม 
(Value-added in Agricultural Resources) 

3 (3-0-6) 

01001535* การตลาดอิเล็กทรอนิกสในงานสงเสริม 
(Electronic Marketing in Extension) 

3 (3-0-6) 

01001552** ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  
(Media Strategies for Technology Transfer) 

3 (3-0-6) 

01001553 สื่อประสมเพื่อการสงเสริม  
(Multimedia for Extension) 

3 (2-2-5) 

01001554** การผลิตสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Production) 

3 (2-2-5) 

01001555* เทคนิคการใชสื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for 
Graduate Student) 

3 (3-0-6) 

01001556* การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
(Diffusion of Innovation and Technology in Agriculture) 

3 (3-0-6) 

 
หมายเหตุ: *  วิชาเปดใหม 
              ** วิชาปรับปรุง 
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01001557* 
 

ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการสงเสริม 
(Digital Program for Extension Project Management) 

3 (2-2-5) 

01001558* 
 

การผลิตสารคดีโทรทัศนเพ่ืองานสงเสริม 
(Television Documentary Production for Extension) 

3 (2-2-5) 

01001592** สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
(Statistics in Agricultural Extension Research) 

3 (3-0-6) 

01001593** การวิจัยเชิงคณุภาพทางสงเสริมการเกษตร  
(Qualitative Research Methods in Agricultural Extension) 

3 (3-0-6) 

01001596 เรื่องเฉพาะทางสงเสริมการเกษตร     
(Selected Topics in Agricultural Extension)  

3 (3-0-6) 

01001598 ปญหาพิเศษ   
(Special Problems)  

1-3 

 
           ข.  การคนควาอิสระ                        6  หนวยกิต    

01001595** การคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

3,3 

 
หมายเหตุ: *  วิชาเปดใหม 
              ** วิชาปรับปรุง 

 
- รหัสวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

เลขลําดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับที่ 3-5 (001)     หมายถึง สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
เลขลําดับที่ 6           หมายถึง ระดับชั้นป 
เลขลําดับที่ 7           มีความหมายดังน้ี  
  1 หมายถึง กลุมวิชา การสงเสริมการเกษตร 
 3 หมายถึง กลุมวิชา การพัฒนาการเกษตร 
 5 หมายถึง กลุมวิชา การสื่อสารทางการเกษตร 
 9 หมายถึง กลุมวิชา วิจัย  เรื่องเฉพาะทาง  สัมมนา  ปญหาพิเศษ 
    การคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ 
เลขลําดับที่ 8           หมายถึง ลําดับวชิาในแตละกลุม 
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3.1.3  แสดงแผนการศึกษา 

         3.1.3.1  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  1  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001599 วิทยานิพนธ 9    

รวม 9    
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  2  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001597 สัมมนา  1 

(ไมนับ
หนวยกิต) 

   

01001599 วิทยานิพนธ  9    
รวม 9    

 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001597 สัมมนา  1 

(ไมนับ
หนวยกิต) 

   

01001599 วิทยานิพนธ  9    
รวม 9 (- - -) 

 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001599 วิทยานิพนธ 9    

รวม 9    
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         3.1.3.2  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  1  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001512 การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 3 (3 0 6) 
01001531 การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร 3 (3 0 6) 
01001591 ระเบียบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 3 (3 0 6) 

รวม 9 (- - -) 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  2  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001551 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3 0 6) 
01001592 สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 3 (3 0 6) 
01001599 วิทยานิพนธ  3    
 วิชาเอกเลือก 3 (- - -) 

รวม 12 (- - -) 
 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001597 สัมมนา  1    
01001599 วิทยานิพนธ  3    
 วิชาเอกเลือก 4 (- - -) 

รวม 8 (- - -) 
 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001599 วิทยานิพนธ  9    

รวม 9    
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         3.1.3.3  หลักสูตร แผน ข 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  1  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001512 การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 3 (3 0 6) 
01001531 การพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร 3 (3 0 6) 
01001591 ระเบียบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 3 (1 0 2) 
 วิชาเอกเลือก 3 (- - -) 

รวม 12 (- - -) 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่  2  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001551 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3 0 6) 
01001597 สัมมนา 1    
 วิชาเอกเลือก 6 (- - -) 

รวม 10 (- - -) 
 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001595 การคนควาอิสระ 3    
01001597 สัมมนา  1    
 วิชาเอกเลือก 7 (- - -) 

รวม 11 (- - -) 
 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดวย

ตนเอง) 
01001595 การคนควาอิสระ 3    

รวม 3    
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3.1.4  คําอธิบายรายวิชา  
01001511 สารัตถทางการสงเสริม 

(Foundation of Extension) 
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และนโยบายของการสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร กระบวนการสงเสริมการเกษตร บทบาทของการสงเสริม
การเกษตร การถายทอดความรูและนวตักรรมทางการเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร จริยธรรมนักสงเสริมการเกษตร 
การสงเสริมการเกษตรเปรยีบเทียบ 

Philosophy, theory, principle, concept, and policy of agricultural 
extension and development, agricultural extension process, role of 
agricultural extension, agricultural innovation and knowledge transfer, 
agricultural information technology and communication, ethics of 
extension worker, comparative agricultural extension. 

 

3(3-0-6) 

01001512** การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 
(Agricultural Extension Administration) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการบริหารและการจัดการ การบริหาร
องคกรที่เกี่ยวกับการสงเสรมิการเกษตร การบรหิารทรัพยากรมนุษย การ
บริหารกลุมและองคกรทางการเกษตร การสื่อสารและการเรียนรูในองคกร 
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม องคกร โครงสรางองคกรกับการ
สงเสริมการเกษตร การวางแผน ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการงานสงเสริม 

Theory, principle, and concept of administration and 
management, organization management in agricultural extension, 
human resource management, agricultural group and organization 
management, communication and learning in organization, 
relationship between organizational environment, organization 
structure and agricultural extension, planning, monitoring, and 
evaluation in extension administration and management. 

 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01001513** การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร  
(Human Resource Development in Agriculture) 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และวธิกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
มานุษยวิทยา นิเวศวทิยาของมนุษย จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษยและองคกร 
ภาวะผูนํา การจัดการองคความรู การวิเคราะหศกัยภาพของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยกับการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

Theory, principle, concept, and approach of human resource 
development. Human ecology, anthropology, human and organization 
behavior, leadership, knowledge management, potential analysis of 
human resource development, human resource in relation to 
agricultural extension and development. 

 

3(3-0-6) 

01001514** การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม  
(Participatory Development in Extension) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคดิการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการสงเสรมิ 
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม กระบวนการกลุม การเสริมสรางพลังกลุม 
การสื่อสารภายในกลุม การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู การเรียนรูแบบรวม
แรงรวมใจ กระบวนการสงเสริมและมีสวนรวม และปจจัยที่ผลตอการสราง
การมีสวนรวมในงานสงเสริม 

Theory, principle, and concept of participatory communication in 
extension, participatory learning process, group process, group 
empowerment, group communication, constructivism learning, 
cooperative learning, participatory approach in extension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01001515** ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Intellectual for Extension) 

องคความรูทองถิ่น นวัตกรรมทางภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถิน่ใน
ชุมชนเกษตร การผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นในงานสงเสริม ภูมิปญญาการ
อยูรวมกัน การเรียนรูภูมิปญญา ความสัมพันธของการใชทรัพยากรและ
นวัตกรรมทางภูมิปญญา กรณีศึกษาการจัดการภูมิปญญาการเกษตรเพื่อ
การสงเสริม 

Indigenous knowledge, intellectual innovation, local intellectual 
in agricultural community, integration of local intellectual in extension, 
collaborative intellectual, intellectual, utilization and relationship 
between resource and intellectual innovation, a case study of 
agricultural intellectual for extension. 

 

3(3-0-6) 

01001516* จิตวิทยาทางสงเสริมการเกษตร 
(Psychology in Agricultural Extension) 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ความสําคัญ จิตวทิยาที่เกี่ยวของในงาน
สงเสริมการเกษตร การเรียนรูของผูใหญ มนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเพื่อนําไปใชในการสงเสริมการเกษตร  

Principles, theory, concepts, importance, psychology in 
agricultural extension, adult learning, human relationships, application 
of theory in agricultural extension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01001531** การพัฒนาการเกษตรและสงัคมเกษตร 
(Development of Agriculture and Agricultural Society) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการพัฒนาการเกษตร ววิัฒนาการและ
บริบทของการเกษตร ระบบนิเวศเกษตร ระบบการเกษตรและสิง่แวดลอม 
ระบบสังคมการเกษตร การวินิจฉัยระบบการเกษตรและสังคมเกษตร การ
พัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการและอนุรักษฐานทรพัยากรเกษตร การ
บริหารงานพัฒนาการเกษตรและองคกรที่เกี่ยวของ การพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม วิทยาการสมัยใหมและนวตักรรมในการ
พัฒนาระบบเกษตร การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ผลกระทบทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอมตอการพัฒนาการ
เกษตร 

Theory, principle, and concept of agricultural development, 
evolution and context of agriculture, agricultural ecosystem, 
agricultural and environmental system, agro-social system, diagnosis 
of agricultural and agro-social system, agricultural community 
development, management and conservation of agricultural resource 
base, administration of agricultural and relevant organizations, 
development of appropriate technology, modern technology and 
innovation in agricultural development, communication for agricultural 
development, impact of society, culture, economy, politics, and 
environment on agricultural development. 

 

3(3-0-6) 

01001532** เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม  
(Agricultural Economics for Extension) 

หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกษตร ทฤษฎกีารผลิต ตลาด
สินคาเกษตร ราคาและปริมาณสินคาเกษตร การวิเคราะหการลงทุน 
นโยบายการเกษตรของประเทศไทย นโยบายการคาระหวางประเทศ สินเชื่อ
การเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทางเศรษฐศาสตรเกษตร การ
ประยุกตทางเศรษฐศาสตรเกษตรเพื่องานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Principle and concept of agricultural economics, theory of 
production, agricultural market, price and supply of agricultural 
product, investment analysis, agricultural policy of Thailand, 
international policy, agricultural credit, information system for 
management of agricultural  economics, application of  agricultural 
extension and development. 

3(3-0-6) 
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01001533* การจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม  
(Agribusiness Management in Extension) 

แนวคิดทางธรุกิจเกษตร โครงสรางธุรกิจเกษตร ระบบยอยธุรกิจ
เกษตร กระบวนทศันการจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเกษตร การตดัสินใจทางธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจ
เกษตรในงานสงเสริม การสื่อสารและเครอืขายธุรกิจเกษตร 

Concept of agribusiness, agribusiness structure, agribusiness 
subsystem, paradigm shift of agribusiness management in extension, 
environment analysis in agribusiness, decision making in 
agribusiness, agribusiness plan in extension, communication and 
network in agribusiness. 

 

3(3-0-6) 

01001534 การสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร 
(Value-added in Agricultural Resources) 

หลักการ และแนวคิดของการสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร 
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร เครือขายการสราง
มูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร การวเิคราะหและวางแผนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ในทรัพยากร กรณีศึกษาการสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร 

Principle and concept of value-added agricultural resources; 
value-added process in agricultural resources, network of value-added 
in agricultural resources, analysis and planning for value-added in 
agricultural resources, and a case 
Study of Value-added in agricultural resources. 
 

3(3-0-6) 

01001535* การตลาดอิเลก็ทรอนิกสในงานสงเสริม 
(Electronic Marketing in Extension) 

หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตร สวนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส  สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 
การประเมินผลการตลาดอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการตลาดอิเล็กทรอนิกสใน
อนาคตเพื่อการสงเสริม 

Principle of electronic market for agricultural, electronic 
Marketing mix’s, strategy electronic marketing, electronic advertising 
media, evaluation of electronic marketing trend and future of 
electronic marketing for extension. 
 

3(3-0-6) 
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01001551** การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร 
(Communication and Agricultural Information Technology) 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใชการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริม สารสนเทศและ
เครือขายฐานขอมูลการเกษตร การพัฒนารูปแบบการสงเสริมแบบ
อิเลคทรอนิคส สื่อเครือขายสังคมเพื่อการสงเสริม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสงเสริมและแนวโนมในอนาคต 

Theory, principle, concept of communication and information 
technology. Utilization of communication and information technology 
for extension. Information and agricultural data-based network. 
Electronic extension (e-extension) development. Social network media 
for extension. Human resources development in information 
technology for extension and trend. 

 

3(3-0-6) 

01001552** ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  
(Media Strategies for Technology Transfer) 

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการถายทอดเทคโนโลย ี ทฤษฎีการ
เรียนรูระบบการเรียนรู  จิตวทิยาเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการ
สื่อสารแบบมสีวนรวม การพัฒนาสื่อเพ่ือการถายทอดและการเรียนรูอยาง
ยั่งยืน และการประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี 

Theory, principle and concept of technology transfer, learning 
system, psychology for technology transfer, participatory 
communication, media development for technology transfer and 
sustainable learning and evaluation of technology transfer. 

 

3(3-0-6) 

01001553 สื่อประสมเพื่อการสงเสริม  
(Multimedia for Extension) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของสื่อประสม การเลอืกใชซอฟทแวร
และฮารดแวรเพ่ือสรางสรรคงานสื่อประสม พัฒนาและออกแบบสื่อเชิง
โตตอบ การเลือกและการประยุกตใชสื่อประสมเพื่องานสงเสริม 

Theory, principle, and concept of multimedia, software and 
hardware selection for multimedia creation, interactive media 
development and design, selection and utilization of multimedia for 
extension. 

3(2-2-5) 
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01001554** การผลิตสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Production) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของสื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อดิจิทัล การ
ประเมินและการเลือกใชซอฟแวรและฮารดแวร การออกแบบและการผลิต 
การประยุกตและบูรณาการสื่อดิจิทัลรวมกับสื่อเครือขายสังคมเพื่อการ
สงเสริม 

Theory, principle, and concept of digital media, digital media 
development, evaluation and selection of software and hardware, 
digital media design and production application and integration of 
digital media with social network media for extension. 

 

3(2-2-5) 

01001555* เทคนิคการใชสื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 
(Media Utilization Technique in Academic Presentation for Graduate 
Student) 

การวางแผนในการนําเสนอผลงาน การเขียนบทความและรายงาน
ทางวิชาการ เทคนิคการบรรยายการผลิตสื่อ และวธิีการใชสื่อประกอบการ
บรรยาย การประชุม การสัมมนาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

Presentation planning, article and research report writing, 
lecture technique, media production and media utilization for lecture, 
meeting, seminar and academic presentation. 

 

3(3-0-6) 

01001556* การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
(Diffusion of Innovation and Technology in Agriculture) 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมใน
อนาคต นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร กระบวนการ
เผยแพรและการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ในองคกรทางการเกษตร 

Innovation and technology of agriculture, past, present and 
trend, innovation and technology for agricultural development, 
diffusion process and adoption of innovation and technology in 
agricultural organization. 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01001557* ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการจัดการโครงการสงเสริม 
(Digital Program for Extension Project Management) 

ทฤษฎี หลักการและแนวคิด ที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงการ
สงเสริม  การประยุกตดิจิทัลโปรแกรมเชิงบูรณาการ เพ่ือการจัดการ
โครงการสงเสริม 

Theory, principle and concept of extension project 
management, application and integration of digital program in the 
management of   extension project.  

 

3(2-2-5) 

01001558* การผลิตสารคดีโทรทัศนเพ่ืองานสงเสริม 
(Television Documentry Production for Extension) 

แนวคิดและกระบวนการผลติรายการสารคดีโทรทัศน เทคนิคในการ
ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน การใชรายการสารคดี เพ่ืองานสงเสริมและ
เผยแพร ฝกปฏิบัติผลิตสารคดีโทรทัศน 

Concept, process, and technique of documentary production, 
utilization of documentary program for extension, and documentary 
program production practice. 

 

3(2-2-5) 

01001591** ระเบยีบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร  
(Research Methods in Agricultural Extension) 

หลักและระเบยีบวธิีการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย แบบการวิจัย วธิีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวาง
แผนการวิจัย การกําหนดตัวอยาง และเทคนิควิธีการวิเคราะห แปลผล และ
การวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม และ
การตีพิมพในวารสารวชิาการ 

Research principle and methods in agricultural extension, 
problem analysis for identification of research title, research design, 
methods of data gathering for research planning, identification of 
samples, Research analysis, result explanation and discussion, report 
writing, presentation and preparation for journal publication. 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01001592** สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
(Statistics in Agricultural Extension Research) 

การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การ
หาคาความเชือ่ม่ันและความเที่ยงตรง การใชสถติิพรรณนา สถิติอนุมาน ใน
การเปรียบเทยีบการศึกษาความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การแปล
ผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สําหรับสังคมศาสตร 

Selection of appropriate statistics in agricultural extension 
research, validity, reliability, descriptive statistics, inferential statistics 
for comparison, studies of relationship, regression analysis, 
interpretation of computer printout obtained by using statistical 
package program for social sciences. 

 

3(3-0-6) 

01001593** การวิจัยเชิงคณุภาพทางสงเสริมการเกษตร  
(Qualitative Research Methods in Agricultural Extension) 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ การเตรียมงาน
ภาคสนาม การรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ การ
เสวนากลุม การวิเคราะหปญหา การศึกษาขอมูลเอกสาร การวิเคราะห
เน้ือหา การสังเคราะหงานวิจัย การตคีวาม การเขียนรายงานผลการวิจัย 
การจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอในการประชุมและการตพิีมพใน
วารสารวชิาการ 

Theory, principle, and concept of qualitative research, field work 
preparation, data collection by observation techniques, interviews, 
focus group, problematic analysis, documentary study, content 
analysis, meta analysis, interpretation, writing research findings, report 
preparation and presentation in conference and journal publication. 

 

3(3-0-6) 

01001595** การคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

การศึกษาคนควาอิสระในหวัขอที่นาสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรยีง
เปนรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree 
level. 

 
 

3,3 
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01001596 เรื่องเฉพาะทางสงเสริมการเกษตร     
(Selected Topics in Agricultural Extension) 

เรื่องเฉพาะทางสงเสริมการเกษตร ในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in agricultural extension at the master’s degree 
level. Topics are subject to change each semester. 

 

3(3-0-6) 

01001597 สัมมนา  
(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสงเสริมการเกษตร ใน
ระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in 
agricultural extension at the master’s degree level. 

 

1 

01001598 ปญหาพิเศษ   
(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางสงเสริมการเกษตร ระดับปริญญาโท และเรยีบ
เรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in agricultural extension at the master’s 
degree level and compiled into a written report. 

 

1-3 

01001599 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวทิยานิพนธ 
Research at the master’s degree level and compile into a 

thesis. 

1-36 

 
หมายเหตุ: * วิชาเปดใหม   
              ** วิชาปรับปรุง 
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 
ภาระงานสอน ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

1 นางปพิชญา    จินตพิทักษสกุล 
อาจารย 
วท.บ.(เกษตรศาสตร ) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร ) 
3 1020 02320 75 0 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. โครงการพระราชดําริ 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
งานวิจัย 
1. โครงการการศึกษาศักยภาพของ

เกษตรในพื้นที่รับน้ําขชลประทานจาก
อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน อําเภอ  
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

2. กาวแรกในงานสงเสริมการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนาในเขต
ชลประทานโครงการพัฒนาลุมน้ํา    
ลําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ 

3. การศึกษาผลการดําเนินงานศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
(ผูรวมโครงการ) 

 

01001597 01001597 

2 ผศ.ดร.พนามาศ  ตรีวรรณกุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
Ph.D. (Agricultural Science) 
3 2002 00061 15 4 
 
 
 
 
 
 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
2. การประกอบการธุรกิจเกษตร 
 
งานวิจัย 
1. เทคโนโลยีการผลิตองุนของเกษตรกร

ในงานสงเสริม. 
2. A Performance of Marketing 

Information System for Fresh 
Vegetable in Thailand 

3. A Study of Marketing information 
and Communication for Fresh 
Vegetable in Thailand 

01001533 01001533 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

3 นายพัฒนา  สุขประเสริฐ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
วท.ม.. (เกษตรศาสตร) 
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
3 1009 00015 39 3 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  จิตสํานึกกับการฝกอบรม 
2.  กระบวนทัศนการสงเสริมการเกษตร    
    ไทยและการยอมรับเทคโนโลยี 
3.  ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการสงเสริม 
4.  เทคโนโลยีสรางสรรคและการยอมรับ 
5.  ประเมินผลโครงการ 
6.  การเพิ่มมูลคาดอกไมสดและแหงใน 
    เชิงธุรกิจ 
7.  Agricultural Extension and It’s  
    Development in Thailand 
งานวิจัย 
1.  รูปแบบที่เหมาะสมในการถายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุง 
2.  การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรใน

จังหวัดสมุทรปราการ 
3. มาตรฐานการฝกอบรมของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม 
4.  The Comparison of Organizational 

Structure and the Context of Rural 
Development by Agricultural 
Extension System at Grassroots 
Level between Thailand and China. 

5. Evaluation on the Workshop of 
Implementing of Agricultural 
Development Plan at Tambon 
Level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01001514 
01001515 
01001531 
01001595 
01001599 
 

01001514 
01001515 
01001531 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

4 นางสาวิตรี   รังสิภัทร  
รองศาสตราจารย 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
M.S. (Community Development) 
Ph.D. (Agri. and Ext. 
        Communication) 
3 1007 00976 18 7 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1. Adopting the Target Category 

Approach in Fisheries Extension 
Work: Advanlages and 
Disadrantages. 

2. Principal Thoughts and Practices 
on Debt Solutions for Farmers in 
the western Resion of Thailand 

3. เหตุแหงหนี้สินและแนวทางแกไข: 
กรณีศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรไทยใน
ภาคกลาง 

 

01001591 
01001595 
01001597 
01001599 

01001591 
01001593 
01001595
01001597 
01001599 

5 นางสุวิสา  พัฒนเกียรติ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
3 1201 00867 50 6 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ชนบทไทยกับการพัฒนา 
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่องเยาวชน

ชนบทกับการพัฒนา 
3. เทคนิคการถายทอดความรู 
4. การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 
งานวิจัย 
1. การติดตามผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประเมิน
และติดตามผลการฝกอบรมในงาน
สงเสริม 

2. การประเมินผลโครงการอบรมวิชาชีพ
สําหรับประชาชน  ภาคฤดูรอน  
พ.ศ.2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01001595 
01001599  

01001513 
01001514 
01001515 
01001531 
01001595 
01001599 
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3.2.2. อาจารยประจํา 

 
ภาระงานสอน ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

1 นางสาวจํานงรักษ อุดมเศรษฐ 
รองศาสตราจารย 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร) 
M.S.(Development   
       Communication) 
วท.ม.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
Ph.D.(Development   
       Comminication) 
3 1006 02272 79 7 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. ความรูเรื่องการประชาสัมพันธ  
2. หลักการบริหาร  
3. ผูบริหารหนึ่งนาที   
4. Communication Theory 
 งานวิจัย 
1. การประเมินการสงเสริมเผยแพร   

กรมสงเสริมการเกษตร 
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมเพ่ือ

สรางรูปแบบ และวิธีการทํางานของ
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน 
ในการพัฒนาชุมชน 

3. Interagency Communication, 
Coordination and Participation in 
Promoting Ecological 
Concern  

4. Base-line Survey  of the   
Development of People 
Organization Project,  Community   

     Development Department Mid-term   
Evaluation  of  the People 
Organization Project, Community 
Development Department 4 An 
Evaluation of the Operation of the 
Department of Agricultural Extension 
1993 

5. Impact  Assessment of  ARC- 
AVRDC Regional Course   In 
Vegetable Production and 
Research: the Case  of  Indochina 

6. Impact Assessment of  ARC- 
AVRDC Regional Course   In Vegetable  

   Production and Research:  the Case 
of  China 

01001552 
01001592 
01001595 
01001599 

01001552 
01001592 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

  7. Type of  Participation of Local    
Community  in  Sustainable   
Tourism Development in Ban  
Ruammit, Chaingrai, Thailand 

8. Dynamics of Conflict and  
cooperation in  Sustainable Tourism 
Development in Tribal Community 
of Northern Thailand 

 

  

2. นายประเดิม ฉํ่าใจ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
Ph.D.(Ext.Ed.) 
3 1005 01900 93 8 

งานแตงเรียบเรียง   
1. การวิเคราะหสภาพปญหาในงาน 

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรโดย
การสํารวจ 

2. สัมมนาทางสงเสริมการเกษตร  
3. Diffusion and Adoption of 

Innovation 
4. การวางแผนและประเมินผลในงาน

สงเสริม 
งานวิจัย 
1. การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของ

ส่ือในการถายทอดเทคโนโลยีตาม
โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. การประเมินความรูของเกษตรตําบล 
จังหวัดพิษณุโลกเรื่อง  การปองกันและ 
กําจัดเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 

3. ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตถ่ัว
เหลืองของเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

4. การประเมินศักยภาพของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
AM1036 กรมสงเสริมการเกษตร ป 
2549 

5. โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเปาหมาย
สัมพันธกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ (วิทยาลัยชุมชน จังหวัด
แพร) 

01001512 
01001595 
01001599 

01001512 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

  6. โครงการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
และบรรจุของผลิตภัณฑในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทั่วประเทศ 
ภายใตความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(มก.-ธ.ก.ส.) 

7. การเทียบเคียงสมรรถนะหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาสงเสริมการเกษตร
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

8. โครงการถายทอดงานวิจัยผานสื่อตางๆ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  

3. ผศ.ดร.พนามาศ  ตรีวรรณกุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
Ph.D. (Agricultural Science) 
3 2002 00061 15 4 
 
 
 
 
 
 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
2. การประกอบการธุรกิจเกษตร 
งานวิจัย 
1. เทคโนโลยีการผลิตองุนของเกษตรกร

ในงานสงเสริม. 
2. A Performance of Marketing 

Information System for Fresh 
Vegetable in Thailand 

3. A Study of Marketing information 
and Communication for Fresh 
Vegetable in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01001533 
01001595 
01001599 

01001533 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

4. นายพัฒนา สุขประเสริฐ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) 
3 1009 00015 39 3 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  จิตสํานึกกับการฝกอบรม 
2.  กระบวนทัศนการสงเสริมการเกษตร    
    ไทยและการยอมรับเทคโนโลยี 
3.  ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการสงเสริม 
4.  เทคโนโลยีสรางสรรคและการยอมรับ 
5.  ประเมินผลโครงการ 
6.  การเพิ่มมูลคาดอกไมสดและแหงใน 
    เชิงธุรกิจ 
7.  Agricultural Extension and It’s  
    Development in Thailand 
งานวิจัย 
1.  รูปแบบที่เหมาะสมในการถายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุง 
2.  การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรใน

จังหวัดสมุทรปราการ 
3. มาตรฐานการฝกอบรมของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม 
4.  The Comparison of Organizational 

Structure and the Context of Rural 
Development by Agricultural 
Extension System at Grassroots 
Level between Thailand and China. 

5. Evaluation on the Workshop of 
Implementing of Agricultural 
Development Plan at Tambon 
Level. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01001514 
01001515 
01001531 
01001595 
01001599 
 

01001514 
01001515 
01001531 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

5. นายพิชัย ทองดีเลิศ 
รองศาสตราจารย 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
ค.ด.(เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
3 7109 00101 36 6 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. การสื่อสารการเกษตร 
2. เทคนิคการสื่อสารการเกษตร 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อ

การสงเสริมการเกษตร    
4. การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส    
งานวิจัย 
1. การใหการบริการสารสนเทศเพื่อการ

สงเสริมการเกษตรผานเครือขาย
อินเตอรเนตของหนวยงานภาครฐั 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สงเสริมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรในภาครัฐและเอกชน 

3. บทบาทและอิทธิพลของส่ือวิทยุ
โทรทัศนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในภาคเหนือ 

4. การประเมินศักยภาพของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
AM1036 กรมสงเสริมการเกษตร    
ป 2549 

5. โครงการพัฒนาการศึกษาที่มี
เปาหมายสัมพันธกับการแกไขปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ (จังหวัดแพร) 

6. การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
และการบรรจุของผลิตภัณฑใน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทั่ว
ประเทศ ป 2549 ในความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

7. การเทียบเคียงสมรรถนะหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสงเสริม
การเกษตรของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 

8. แนวโนมหลักสูตรบัญฑิตศึกษาสาขา
สงเสริมการเกษตรของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหนา 

01001551 
01001554 
01001595 
01001599 

01001551 
01001554 
01001555 
01001595 
01001599 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม 

6. นางสาวิตรี รังสิภัทร 
รองศาสตราจารย 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) 
M.S.(Community Development) 
Ph.D.(Agr.& Ext. Ed.) 
3 1007 00976 18 7 

งานวิจัย 
1. Adopting the Target Category 

Approach in Fisheries Extension 
Work: Advanlages and 
Disadrantages. 

2. Principal Thoughts and Practices 
on Debt Solutions for Farmers in 
the western Resion of Thailand 

3. เหตุแหงหนี้สินและแนวทางแกไข: 
กรณีศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรไทย
ในภาคกลาง 

 

01001591 
01001595 
01001597 
01001599 

01001591 
01001593 
01001595
01001597 
01001599 

7. นางสุพัตรา ศรีสุวรรณ 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
3 1307 00064 44 7 

งานแตงและเรียบเรียง 
หลักและเทคนิคการถายภาพ 
งานวิจัย  
1. การติดตามผลโครงการฝกอบรม

เกี่ยวกับงานนวกรรมถวายพระ    
สังฆาธิการระดับวัด ประจําป 2542  

2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลาออก
กลางคันของนักเรียนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

3. การฝกอบรมวิชาชีพดวยวิธีการสอน
ทางไกลแบบสองทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01001595 
01001599 

01001516 
01001595 
01001599 
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3.2.3. อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ในหลักสูตร

ใหม 
1. นางสาวกาญจเนศ              

อรรถวิภาคไพศาลย 
รองศาสตราจารย 
กส.บ.(เคหเศรษฐศาสตร) 
M.S.(Nutrition) 

งานวิจัย 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมเคหกิจ

เกษตรของเจาพนักงานเคหกิจเกษตรประจําอําเภอ
ในภาคตะวันออก 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพ่ือการสงเสริม
เคหกิจเกษตรของเจาพนักงานเคหกิจประจําอําเภอ
ในภาคตะวันตก 

3. การศึกษาผลการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
โดยวิธีการศึกษาดูงานของประชาชนผูสนใจใน
การเกษตร 

 

01001595 
01001599 

2. 
 
 
 

นางเกศินี ปายะนันทน 
ศาสตราจารย 
กศ.บ.(คหกรรมศาสตร) 
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) 
Ph.D.(Agricultural 
Economics) 

งานวิจัย 
1. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการ

ปลูกหมอนเล้ียงไหมของสตรีเกษตรกร 
2. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหมอน

ของเกษตรกรแผนใหมระดับฟารม 
3. Sericulture Development in Thailand 
 

01001595 
01001599 

3. นางชัชรี นฤทุม 
รองศาสตราจารย 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
Ph.D.(Agricultural 
Economics) 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. การพูดและการเขียนในงานสงเสริม 
2. การวินิจฉัยเบ้ืองตนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร คูมือลําดับที่ 2 
3. วิธีการเชิงระบบเพ่ือทําความเขาใจการปฏิบัติของ

เกษตรกร 
งานวิจัย 
1. การเปล่ียนแปลงระบบเกษตรกรรมและการจําแนก

ประเภทเกษตรกรในตําลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

2. การพัฒนาระบบการผลติขาวโพดฝกออนในพ้ืนที่นา
ในเขตรับน้ําชลประทาน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

3. ระบบการผลิตหนอไมฝรั่งเพ่ือการสงออกในจังหวัด
นครปฐม 

 

01001595 
01001599 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ในหลักสูตร

ใหม 

4. นางสาวนาถ พันธุมนาวิน 
รองศาสตราจารย 
สส.บ.(สังคมสงเคราะห) 
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) 
Ph.D.(Community 
Development) 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. สังคมวิทยาชนบท 
2. การตรวจเอกสาร 
3. การตั้งสมมติฐาน 
4. การสุมตัวอยาง 
งานวิจัย 
1. การศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกสํา     

เหรี่ยงภาคกลาง 
2. ระดับถาวรภาพของระบบการทําฟารมกับการสั่งสม

ทุนการผลิต : การวิเคราะหความแตกตางของ
เกษตรกรในอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 

01001595 
01001599 

5. นายสุโชติ ดาวสุโข 
อาจารย 
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 
M.A.(Instructional Media) 

งานแตงและเรียบเรียง 
1. Handbook for Fishery Extension Workers in 

Southeast Asia 
2. A Provision of Agricultural Marketing Information 

System in Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01001595 
01001599 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
- 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  วิทยานิพนธ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับงานวิจัยวิทยานิพนธ เกี่ยวของกับการวิเคราะห การสังเคราะห ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิด วิธีการสงเสริมการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร ดวยเทคนิค
ทางคณิตศาสตร สถิติ และการประมวลผล ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายวิทยาศาสตรสังคม  ทั้งน้ีงาน
วิทยานิพนธจะเปนงานวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาความชํานาญดานการวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู 
และนวัตกรรมทางการสงเสริมการเกษตร  ที่สอดคลองกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมทางการเกษตร และความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 

         5.1.1  คําอธิบายโดยยอ  
            การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

         5.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
            นิสิต คนควา วิจัย ดวยตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและสังเคราะหองค

ความรู การวางแผนวิจัย การดําเนินงานและเรียบเรียงรายงานการวิจัย  
         5.1.3  ชวงเวลา 

            ปการศึกษาที่ 2 
         5.1.4  จํานวนหนวยกิต 

            12 หนวยกิต 
         5.1.5  การเตรียมการ  

            มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการแกนิสิต โดยใหนิสิตมี
การศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จําเปน จากเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางการ
สืบคนขอมูลที่หลากหลาย  

         5.1.6  กระบวนการประเมินผล  
            มีการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการสอบ 

จํานวนอยางนอย 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และสาขาวิชา ที่เกี่ยวของ และมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 ทาน 
                    การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

5.2  การคนควาอิสระ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคนควาอิสระ เกี่ยวของกับการวเิคราะห การสงัเคราะห ทฤษฎี หลักการ 

แนวคิด วธิีการสงเสริมการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร ดวยเทคนิค
ทางคณิตศาสตร สถิติ และการประมวลผล ตามระเบียบวธิีการวิจัยสายวิทยาศาสตรสังคม  ทั้งน้ีการคนควา
อิสระ จะเปนการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาทักษะการวิจัย สรางและพัฒนาองคความรู และนวตักรรมทางการ
สงเสริมการเกษตร  ที่สอดคลองกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคมทางการเกษตร และความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยใหมีนํ้าหนัก
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และความซับซอนของงานวิจัยหรืองานสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ ซ่ึงเทียบเคียงไดไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของงานวิจัยวทิยานิพนธ 

         5.2.1  คําอธิบายโดยยอ  
            การศึกษาคนควาอิสระ ในหัวขอที่นาสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  

         5.2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
            นิสิต คนควา ศึกษา ดวยตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและสังเคราะห  

องคความรู การวางแผนวิจัย การดําเนินงานและเรียบเรียงรายงานการวิจัยหรือสังเคราะหเอกสาร  
ทางวิชาการ 

         5.2.3  ชวงเวลา 
            ปการศึกษาที่ 2 

         5.2.4  จํานวนหนวยกิต 
            6 หนวยกิต 

         5.2.5  การเตรียมการ  
            มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการแกนิสิต โดยใหนิสิตมี

การศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จําเปน จากเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางการ
สืบคนขอมูลที่หลากหลาย  

         5.2.6  กระบวนการประเมินผล  
            มีการนําเสนอรายงานการคนควาอิสระ ตออนุกรรมการเฉพาะกิจ จํานวนอยางนอย 3 ทาน 

ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรม 

ดานภาวะผูนํา  
 
 

- สอดแทรกในเงื่อนไขรายวิชา  
- ฝกทักษะ โดยการจําลองสถานการณ 
- มีกิจกรรมใหทํางานรวมกันนอกเหนือจากการเรียนการ

สอน 
ดานความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

-  จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ 
-  ใชสื่อการสอน/ตํารา/เอกสารประกอบการสอนที่เปน 
   ภาษาอังกฤษ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกในรายวิชาและกิจกรรมพัฒนานิสิตอ่ืน ๆ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นิสิตตองสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอ่ืน สามารถวินิจฉัยปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน บน
หลักฐานและตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ตลอดจนแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการ
ทํางานและในชุมชนที่กวางขวาง โดยมีผลการเรียนรูดังน้ี 

(1) การมีวินัย ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ 
(2) การมีสวนรวม เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการมีจิตสาํนึกสาธารณะ  

2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใหอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา  

สามารถเลือกใชวิธีการสอน เทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ดังน้ี  
-  แจงนิสิตเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝงนิสิตใหมีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนและการสงงานใหตรงตอเวลา  
-  สงเสริมความซื่อสัตยตอตนเองในการทํางานและการสอบ ทั้งในรายวิชาและการทํางานวิจัย 
-  สงเสริมความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

รวมถึงการทํางานสวนรวม 
-  สงเสริมใหเกิดการมีภาวะผูนํา และปลูกจิตสํานึกสาธารณะ ผานกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชา และกิจกรรมพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

       เพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตวาไดพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมไดในระดับตาง ๆ จึง
กําหนดใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา เลือกใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ ดังน้ี 
       -  ประเมินการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงาน และการเขารวมกิจกรรมสวนรวม 
       -  ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ และความมีจริยธรรมในการทํางานวิจัย 
       -  ประเมินความรับผิดชอบตอตนเองในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       -  ประเมินจากการแสดงออกถึงการมีภาวะผูนํา และความเสียสละตนเองในการรวมกิจกรรมสวนรวม
และหรือกิจกรรมสาธารณะ        

2.2. ความรู  
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 
นิสิตตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักทางสงเสริมการเกษตร  หลักการทฤษฎีที่สําคัญที่จะ

นําไปประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือวิชาชีพ รวมถึงเขาใจในวิธีการวิจัยหรือการปฏิบัติทาง
วิชาชีพงานสงเสริมการเกษตรอยางลึกซึ้ง มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาองคความรูใหม ๆ และการประยุกต 
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร อีกทั้งมีความ 
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ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง ที่จะมีผลกระทบตอวิชาชีพใน
อนาคต โดยมีผลการเรียนรูดังน้ี 

(1) มีความรูดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางกวางขวาง 
(2) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานสงเสริมการเกษตรและการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนา 
(3) มีความรูความสามารถในการสรางสรรค และประยุกตใชองคความรูดานสงเสริมการเกษตรและ

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน การจัด

กระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม การวิพากษกรณีศึกษา และการศึกษาดวยตนเอง   โดยเนนหลักการทาง
ทฤษฎี วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชในสภาพแวดลอมจริง ไดอยางทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง รวมถึงการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ 

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
         เพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตวาไดพัฒนาการเรียนรูดานความรู ไดในระดับตาง ๆ จึงกําหนดให
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา เลือกใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรูดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

-  การทดสอบยอย 
-  การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา 
-  ประเมินผลงานหรือรายงานที่นิสิตจัดทาํ 
-  ประเมินการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
-  ประเมินการมีบทบาทหรอืสวนรวมกับการอภิปรายซักถามในกิจกรรมในและนอกชั้นเรียน 
-  ประเมินโครงการและวทิยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ 
-  การนําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ หรือการตีพิมพผลงานในวารสารวชิาการ 

2.3. ทักษะทางปญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นิสิตตองสามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพ 

สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ภายใตสถานการณใหมไดอยางถูกตอง  สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยเพ่ือนําไปบูรณาการใชในเชิง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางสงเสริมการเกษตรไดดวยตนเอง โดยมีผลการเรียนรูดังน้ี   

(1) มีความรูความสามารถในการบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในเชงิวิชาชีพ 
(2) มีการใชความรูดานความสามารถในการตดิัสนใจ การแกไขปญหา ภายใตสถานการณใหม 
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2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
         ใชการเรียนการสอนหลากหลายรปูแบบ ดังน้ี 

(1) การอภิปรายกลุม 
(2) การสังเคราะหสถานการณจําลอง หรือกรณีศึกษา 
(3) การจัดทําโครงการวิชาการหรือโครงการวิจัย 
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

         เพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตวาไดพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ไดในระดับตาง ๆ  
จึงกําหนดใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา เลือกใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 
         -  ประเมินความรูความเขาใจจากการอภิปรายกลุม 
         -  ประเมินความสามารถในการสังเคราะหสถานการณจําลอง หรือกรณีศึกษา 
         -  ประเมินผลงานหรือการนําเสนอโครงการวิชาการและโครงการวิจัย 
         -  ประเมินการสอบปกปองวิทยานิพนธ 

2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
เพ่ือใหนิสิตเปนผูที่พรอมในการประกอบอาชีพหรือทํางานรวมกับผูอ่ืนใหมีประสิทธิภาพในระดับสูง มี

ความรับผิดชอบตอตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ รวมถึงมีทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานกลุม  นิสิตจึงตองเปนผูที่มีบทบาทและ
ความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับระดับการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับบุคคลอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
อาจารยตองสอดแทรกทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

(1) การสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย 
(2) ความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบงานสวนรวม 
(3) ภาวะความเปนผูนําและผูตาม การทํางานเปนทีม การจัดการปญหาและขอโตแยง 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
         เพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตวาไดพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ไดในระดับตาง ๆ  จึงกําหนดใหอาจารยใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูจาก การมีบทบาท
และความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับระดับการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
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2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
         นิสิตตองมีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหา  และเสนอแนะแกไขปญหา รวมถึงสามารถสื่อสารดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีผลการเรียนรูดังน้ี  

(1) มีความสามารถในการคัดสรรขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือประกอบการคนควาอิสระ 
วิทยานิพนธ และวิจัย 

(2) มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ 
ทั้งในวงวิชาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

(3) มีความสามารถในการคนควา สืบคน กลั่นกรอง และนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิจัย ไดแก วิชาการคนควาอิสระ ปญหาพิเศษ และ

วิทยานิพนธ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
-  การจัดทําและนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ 
-  การนําเสนอผลการคนควาอิสระ และการสอบปกปองวิทยานิพนธ  
-  การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ  
 2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        เพ่ือเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตวาไดพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดในระดับตาง ๆ  จึงกําหนดใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 
เลือกใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 
         -  ประเมินความถูกตองของการวิเคราะหขอมูลคณิตศาสตร สถิติ และการเขียนรายงาน 
            การคนควาอิสระ และการสอบปกปองวิทยานิพนธ  
         -  ประเมินผลจํานวนรางวัลที่ไดรับจากผลงานวิทยานิพนธที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ 
            ตีพิมพในวารสารวิชาการ  
         -  ประเมินผลการนําเสนอผลการคนควาอิสระ และการสอบปกปองวิทยนิพนธโดยกรรมการสอบ  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรูในตารางมคีวามหมายดังน้ี 

 3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  การมีวินัย ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ 
 (2)  การมีสวนรวม เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการมีจิตสํานึกสาธารณะ 
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 3.2  ความรู 
(1)  มีความรูดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางกวางขวาง 
(2)  มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานสงเสริมการเกษตรและการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนา 
(3)  มีความรูความสามารถในการสรางสรรค และประยุกตใชองคความรู ดานสงเสริมการเกษตรและ

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 3.3  ทักษะทางปญญา 
  (1)  มีความรูความสามารถในการบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในเชิงวิชาชีพ 
  (2)  มีการใชความรูดานความสามารถในการตัดสินใจ, การแกปญหา ภายใตสถานการณใหม 
 3.4  ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1)  การมีบทบาทและความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับระดับการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืน 

3.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีความสามารถในการคัดสรรขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือประกอบการศึกษาคนควา

อิสระ วิทยานพินธ และวิจัย 
(2)  มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้ง

ในวงวชิาการและวชิาชีพ รวมถงึชุมชนทัว่ไป 
(3)  มีความสามารถในการคนควา สืบคน กลั่นกรอง และนําเสนอดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping)  
• ความรับผดิชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 
01001511 สารัตถทางการสงเสริม            
01001512 การบริหารและจัดการงานสงเสริมการเกษตร            
01001513 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร            
01001514 การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม            
01001515 ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการสงเสริม            
01001516 จิตวิทยาทางสงเสริมการเกษตร            
01001531 การพัฒนาการเกษตรและสงัคมเกษตร            
01001532 เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม            
01001533 การจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม            
01001534 การสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยากรเกษตร            
01001535 การตลาดอิเลก็ทรอนิกสในงานสงเสริม            
01001551 การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร            
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รายวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 
01001552 ยุทธศาสตรการใชสื่อเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี            
01001553 สื่อประสมเพื่องานสงเสริม            
01001554 การผลิตสื่อดิจิทัล            
01001555 เทคนิคการใชสื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับ

นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
           

01001556 การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร            
01001557 ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการสงเสริม            
01001558 การผลิตสารคดีโทรทัศนเพื่องานสงเสริมและเผยแพร            
01001591 ระเบียบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร            
01001592 สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร            
01001593 การวิจัยเชิงคณุภาพทางสงเสริมการเกษตร            
01001595 การศึกษาคนควาอิสระ            
01001596 เรื่องเฉพาะทางสงเสริมเกษตร            
01001597 สัมมนาI            
01001597 สัมมนาII            
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รายวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 
01001598 ปญหาพิเศษ            
01001599 วิทยานิพนธ            
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชาเปนไปดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชา 

รหัสรายวิชา กระบวนการที่ใช 
01001511 
01001512 
01001513 
01001514 
01001515 
01001516 
01001531 
01001532 
01001533 
01001534 
01001535 
01001551 
01001552 
01001553 
01001554 
01001555 
01001556 
01001557 
01001558 
01001591 
01001592 
01001593 
01001596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
- นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากคะแนนขอสอบ 
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รหัสรายวิชา กระบวนการที่ใช 
01001595 - ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผลการคนควาอิสระ 
01001597 -  การนําเสนอโครงการคนควาอิสระ โครงการวิทยานิพนธ การอภิปราย และ  

   การตอบคําถาม 
01001598 -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากรายงานผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
01001599 - ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากวิทยานิพนธ 

- ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 
ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการที่มีรายงาน (proceedings)  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 
3.1 แผน ก แบบ ก 1  
(1) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 
(2) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ   
(3) เสนอวิทยานพินธ และสอบผานการสอบปากเปลาขัน้สุดทาย 
(4) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน

ไดรับการยอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการทีมี่รายงาน
การประชุม (proceedings) 

3.2 แผน ก แบบ ก 2  
     (1)  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไมต่ํากวา 3.00 
     (2)  สอบผานการสอบประมวลความรู  
     (3)  เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

(4)  ผลงานวทิยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน  
ไดรับการยอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการทีมี่รายงาน
การประชุม (proceedings) 

3.3 แผน ข 
(1) ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 
(2) สอบผานการสอบประมวลความรู 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลยัและคณะ 

ตลอดจนหลักสูตรที่ใชสอน และมีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง 
(2) สงเสริมการวิจัยดานสงเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และนิเทศศาสตรเกษตร โดยมีทุนสนับสนุน

การทําวิจัยจากภาควิชาฯ ทุนสนับสนุนจากคณะเกษตร และนโยบายสมทบเงินทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัย
เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม (ทุน สวพ. มก.) และแหลงทุนสนับสนุนทุนวิจัยอ่ืน ๆ  

(3) สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการในองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
การประชุมวชิาการ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1)  สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะ เกี่ยวกบัการเรียนการสอน การวัดผลและ 
     การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมาบรรยายเกี่ยวกบัวธิกีารสอนแบบตางๆ เชนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
     การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ และการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ สงเสริมการไปฝกอบรม

ดูงานดานการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนการนาํผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน  
(2) จัดกิจกรรมสัมมนาคณาจารย และบคุลากรสายสนบัสนุนเปนประจําและตอเน่ือง 
(3) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชัน้เรียน  
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1)  สงเสริมใหมีการทําวิจัย กระตุนใหมีการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2)  สงเสริมการไปรวมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(3)  สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศเปนประจําทุกป 

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
(1) มีอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาทุกระดับเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(2) มีคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรสงเสริมการเกษตร 
(3) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยใหสอดคลองตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(4) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
(1) สาขาวิชามีความพรอมในดานสารสนเทศหองปฏิบัติการดานการผลิตสื่อ และหองสมุดเพื่อใหบริการแก

นิสิตใชในการเรียนการสอน 
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(2) สาขาวิชามีความพรอมในดานหองเรียน และอุปกรณการสอน จัดหาทรัพยากรตํารา เอกสารสิ่งพิมพ และ
ระบบสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนและการคนควา หาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

3. การบริหารคณาจารย 
3.1. การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมี         
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสงเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย นิเทศศาสตร 
วารสารศาสตร หรือสื่อสารมวลชน 

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยประจําหลักสูตร และสนับสนุนหลักสูตร ประชุมรวมกันเพ่ือ 

- วางแผนจัดการเรียนการสอน 
- ประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงหลักสตูร 
- ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลเุปาหมายของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตดานสงเสริม

การเกษตรทีพึ่งประสงค 
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

คณาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณานโยบายและแนวทางบริหารหลักสูตร โดยแตงตั้งอาจารยพิเศษ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและตางประเทศมารวมสอน เพ่ือถายทอดความรู
ประสบการณและทําใหรายวิชาที่เปดสอนเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การกําหนดสมบัติเฉพาะตําแหนง 
บุคลากรสายสนับสนุนมีวฒิุปริญญาตรีเกี่ยวของกับภาระที่รับผิดชอบ มีความรูดานภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการสนับสนุนบุคลากรใหฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การจัดระบบการศึกษาใหทันสมัยไดระดับ
มาตรฐานสากล  
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

(1) มีอาจารยเพียงพอในการใหคําแนะนําและสนับสนุนการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 
(2) มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิต 
(3) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนิสิต 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
สาขาวิชามีการสํารวจ/สอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มอค.4 (ถามี) อยางนอย  
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 (ปที่แลว) 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เฉลี่ย  
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดที ่8. การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

หลังการสอนมีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต รวบรวม
ปญหา/ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาถัดไป 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
– ประเมินโดยนิสิตในแตละรายวิชา 
– อาจารยประเมินตนเอง  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
– ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับสาขา  
– นิสิตปจจุบันและมหาบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานขางตน (Key Performance Indicator) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยทุธการสอน 

1 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2 นําผลจากการวิจัยสถาบันมาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหสมบูรณ 

 
เอกสารแนบ 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม และแบบเสนอขอปรับปรงุรายวิชา 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001512              3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Extension Administration  
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
  ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
 ( ) วิชาเอกบังคบั 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (    ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
4.  วชิาทีต่องเรียนพรอมกัน ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001512    การบริหารและจดัการงาน 
              สงเสริมการเกษตร 3(3-0) 
                 Agricultural Extension  
              Administration and  
              Management 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001511 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
             ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
การบริหารและการจัดการ การบริหาร
องคกรที่เกี่ยวกับการสงเสรมิการเกษตร 
การบริหารทรพัยากรมนุษย การบริหาร
กลุมและองคกรทางการเกษตร การ
สื่อสารและการเรียนรูในองคกร 

01001512 การบริหารจัดการงาน 
              สงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
              Agricultural Extension   
              Administration  
 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

− ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 

− ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
− ตัดรายวิชา

พ้ืนฐาน 
 
 

 

วช.มก. 2-2 



 

54 

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม 
องคกร โครงสรางองคกรกับการสงเสริม
การเกษตร การวางแผน ตดิตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการ
งานสงเสริม 
             Theory, principle, and 
concept of administration and 
management, organization 
management in agricultural 
extension, human resource 
management, agricultural group and 
organization management, 
communication and learning in 
organization, relationship between 
organizational environment, 
organization structure and 
agricultural extension, planning, 
monitoring, and evaluation in 
extension administration and 
management. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001513           3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Human Resource Development in Agriculture 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001513    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
              ทางการเกษตร 3(3-0) 
                 Human Resource   
              Development in  
              Agriculture 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001511 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
             ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
และวธิีการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
มานุษยวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย 
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษยและองคกร 
ภาวะผูนํา การจัดการองคความรู การ
วิเคราะหศักยภาพของการพัฒนา

01001513 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
              ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
                 Human Resource   
              Development in  
              Agriculture 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
- ตัดรายวิชา  
  พ้ืนฐาน 

วช.มก. 2-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
ทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธของ
ทรัพยากรมนุษยกับการสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 
            Theory, principle, concept, 
and approach of human resource 
development. Human ecology, 
anthropology, human and 
organization behavior, leadership, 
knowledge management, potential 
analysis of human resource 
development, human resource in 
relation to agricultural extension and 
development. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001514         3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Participatory Development in Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001514    การพัฒนาแบบมีสวนรวมใน 
              งานสงเสริม 3(3-0) 
                 Participatory   
              Development in Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001511 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดการสือ่สารแบบมีสวนรวมในการ
สงเสริม กระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวม กระบวนการกลุม การเสริมสราง
พลังกลุม การสื่อสารภายในกลุม การ
เรียนรูแบบสรรคสรางความรู การเรียนรู
แบบรวมแรงรวมใจ กระบวนการ

01001514 การพัฒนาแบบมีสวนรวมใน 
              งานสงเสริม 3(3-0-6) 
                 Participatory   
              Development in Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
-  ตัดรายวิชา  
   พ้ืนฐาน 
 
 

 

วช.มก. 2-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
สงเสริมและมีสวนรวม และปจจัยที่ผล
ตอการสรางการมีสวนรวมในงาน
สงเสริม 
            Theory, principle, and 
concept of participatory 
communication in extension, 
participatory learning process, group 
process, group empowerment, group 
communication, constructivism 
learning, cooperative learning, 
participatory approach in extension. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001515            3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Intellectual for Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001515    ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการ 
              สงเสริม 3(3-0) 
                 Agricultural Intellectual for  
              Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001511 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              องคความรูทองถิ่น 
นวัตกรรมทางภูมิปญญา ภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชนเกษตร การผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นในงานสงเสริม ภูมิ
ปญญาการอยูรวมกัน การเรียนรูภูมิ
ปญญา ความสัมพันธของการใช
ทรัพยากรและนวัตกรรมทางภูมิปญญา 

01001515 ภูมิปญญาเกษตรเพื่อการ 
              สงเสริม 3(3-0-6) 
                 Agricultural Intellectual for   
              Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
-  ตัดรายวิชา 
   พ้ืนฐาน 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
กรณีศึกษาการจัดการภูมิปญญา
การเกษตรเพือ่การสงเสริม 
             Indigenous knowledge, 
intellectual innovation, local 
intellectual in agricultural community, 
integration of local intellectual in 
extension, collaborative intellectual, 
intellectual, utilization and 
relationship between resource and 
intellectual innovation, a case study 
of agricultural intellectual for 
extension. 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001516                      3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  จิตวิทยาทางสงเสริมการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Psychology in Agricultural Extension 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 

4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ภาวะโลกรอนทาํใหเกิดผล

กระทบกบัสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษยหรือคน ที่สามารถคิดปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอมใหเขา
กับคน เม่ือหวังใหคนเปนผูทํางานตางๆ ใหบรรลุผลทีต่ั้งใจไวก็จําเปนตองรูถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัคน 
การปรับตนของบุคคลนั้น มีเหตุผลดังน้ี เพ่ือหาวิธีใหเขากับสภาพแวดลอมใหได เพ่ือใหรูถึงพฤติกรรมหรือ
การกระทําของบุคคลอื่น เพ่ือนําความรูน้ันไปใชใหเกดิความเขาใจดีตอกันยิ่งขึ้น และเพื่อใหรูจักตนเองใหดี
ยิ่งขึ้น เชน รูวาตนสามารถปรับปรุงตนใหเขากบัสถานการณตางๆ ที่ผานมาไดดีเพียงใด มนุษยมีความ
ตองการ ความรูสึก การรับรู ความสมหวัง ความผิดหวัง สุข ทุกข งานสงเสริมเปนงานที่เกีย่วของกับคนทุก
ระดับ ไมวาจะเปนผูบริหาร เจาหนาที่ ประชาชน ดังน้ันงานสงเสริมการเกษตรจําเปนจะตองใชหลักจิตวทิยา
ในการทํางานตางๆ เพ่ือใหงานนั้นประสบผลสําเร็จหรอืบรรลุวตัถุประสงคที่ตั้งไว 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 หลักการ ทฤษฎี แนวคดิ ความสําคัญ จิตวิทยาที่เกีย่วของในงานสงเสริมการเกษตร การเรียนรูของ

ผูใหญ มนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อนําไปใชในการสงเสรมิการเกษตร  
 Principles, theory, concepts, importance, psychology in agricultural extension, adult learning, 
human relationships, application of theory in agricultural extension. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001531            3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การพัฒนาการเกษตรและสงัคมเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Development of Agriculture and Agricultural Society 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  ( ) วิชาเอกบังคบั 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001531    การพัฒนาการเกษตรและ 
              สังคมเกษตร 3(3-0) 
                 Development of  
               Agricultural and  
               Agricultural Society 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดการพฒันาการเกษตร 
วิวัฒนาการและบรบิทของการเกษตร 
ระบบนิเวศเกษตร ระบบการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม ระบบสังคมการเกษตร การ
วินิจฉัยระบบการเกษตรและสังคม

01001531 การพัฒนาการเกษตรและ 
              สังคมเกษตร 3(3-0-6) 
                 Development of  
               Agriculture and  
               Agricultural Society 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 
 
-  ชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
 
 

 

วช.มก. 2-2 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
เกษตร การพฒันาชุมชนเกษตร การ
จัดการและอนุรักษฐานทรัพยากรเกษตร 
การบริหารงานพัฒนาการเกษตรและ
องคกรที่เกี่ยวของ การพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 
วิทยาการสมยัใหมและนวตักรรมในการ
พัฒนาระบบเกษตร การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร ผลกระทบทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดลอมตอการพัฒนาการเกษตร 
            Theory, principle, and 
concept of agricultural development, 
evolution and context of agriculture, 
agricultural ecosystem, agricultural 
and environmental system, agro-
social system, diagnosis of 
agricultural and agro-social system, 
agricultural community development, 
management and conservation of 
agricultural resource base, 
administration of agricultural and 
relevant organizations, development 
of appropriate technology, modern 
technology and innovation in 
agricultural development, 
communication for agricultural 
development, impact of society, 
culture, economy, politics, and 
environment on agricultural 
development. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001532             3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  เศรษฐศาสตรเพ่ือการสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Economics for Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001532    เศรษฐศาสตรเพ่ือการ 
              สงเสริม 3(3-0) 
                 Agricultural Economics  
               for Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
             การประยุกตใชทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด และวธิีการทาง
เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม 
โครงสรางเศรษฐกิจการเกษตรของไทย 
อุปสงค อุปทาน และราคาผลผลติ การ
จัดการการผลิตและการตลาด การ
จัดการการเงินและบัญชี สารสนเทศทาง

01001532 เศรษฐศาสตรเพ่ือการ 
              สงเสริม 3(3-0-6) 
                 Agricultural Economics  
               for Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
              หลักการและแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรเกษตร ทฤษฎีการผลิต 
ตลาดสินคาเกษตร ราคาและปริมาณ
สินคาเกษตร การวิเคราะหการลงทุน 
นโยบายการเกษตรของประเทศไทย 
นโยบายการคาระหวางประเทศ สินเชื่อ
การเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการ

 
 
 
 
 
 
- คําอธิบาย  
  รายวิชา 
  ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
เศรษฐศาสตรเกษตรในอนาคต 
             
               
              Application of theory, 
principle, concept, and approach of 
agricultural  economics for 
extension, Thai agricultural 
economic structure, demand, supply 
and price of agricultural produces, 
produces, policy and impact of 
agricultural produces, policy and 
impact of agricultural production in 
domestic and international 
marketing, production and marketing 
management, financial and 
accounting management, information 
of agricultural economics, and future 
trend of agricultural economics. 

จัดการทางเศรษฐศาสตรเกษตร การ
ประยุกตทางเศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อ
งานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
             Principle and concept of 
agricultural economics, theory of 
production, agricultural market, price 
and supply of agricultural product, 
investment analysis, agricultural 
policy of Thailand, international 
policy, agricultural credit, information 
system for management of 
agricultural  economics, application of  
agricultural extension and 
development. 
 

 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001533            3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agribusiness Management in Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001533    การจัดการธุรกิจเกษตรใน 
              งานสงเสริม 3(3-0) 
                 Agribusiness  
              Management in Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
             ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
ระบบธุรกิจเกษตร โครงสรางธุรกิจ
เกษตร ระบบยอยธุรกิจเกษตร กระบวน
ทัศนการจัดการธุรกิจเกษตรในงาน
สงเสริม แผนธุรกิจเกษตรในงาน
สงเสริม การสื่อสารในการจัดการธุรกิจ
เกษตร การจดัการกลุมองคกรและ

01001533 การจัดการธุรกิจเกษตรใน 
              งานสงเสริม 3(3-0-6) 
                 Agribusiness  
              Management in Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
              แนวคิดทางธุรกิจเกษตร 
โครงสรางธุรกิจเกษตร ระบบยอยธุรกิจ
เกษตร กระบวนทัศนการจัดการธุรกิจ
เกษตรในงานสงเสริม การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเกษตร การ
ตัดสินใจทางธรุกิจเกษตร แผนธุรกิจ
เกษตรในงานสงเสริม การสื่อสารและ

 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
เครือขายเกษตร บทบาทของรัฐบาล
และเอกชนทีเ่กี่ยวกับธุรกิจเกษตร 
             Theory, principle, and 
concept of agribusiness system, 
agribusiness structure, agribusiness 
subsystem, paradigm shift of 
agribusiness management in 
extension, agribusiness plan in 
extension, communication in 
agribusiness management,  group 
organization and network 
management in agriculture, role of 
government and private sector in 
relation to agribusiness. 

เครือขายธุรกจิเกษตร 
 
             Concept of agribusiness, 
agribusiness structure, agribusiness 
subsystem, paradigm shift of 
agribusiness management in 
extension, environment analysis in 
agribusiness, decision making in 
agribusiness, agribusiness plan in 
extension, communication and 
network in agribusiness. 
 

 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001535                3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การตลาดอิเลก็ทรอนิกสในงานสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Electronic Marketing in Extension 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการตลาดอิเล็กทรอนิกสกับนิสิตระดับบัณฑติศกึษาภาควชิา
สงเสริมและนเิทศศาสตรเกษตร 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตร สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส      กลยุทธ
การตลาดอิเลก็ทรอนิกส  สื่อโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส การประเมินผลการตลาดอิเลก็ทรอนิกส แนวโนม
การตลาดอิเลก็ทรอนิกสในอนาคตเพื่อการสงเสริม 
 Principle of electronic market for agricultural, electronic Marketing mix’s, strategy electronic 
marketing, electronic advertising media, evaluation of electronic marketing trend and future of 
electronic marketing for extension. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001551            3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Communication and Agricultural information Technology 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  ( ) วิชาเอกบังคบั 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วชิาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001551    การสื่อสารและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศการเกษตร  
               3(3-0) 
                 Communication and  
              Agricultural Information  
              Technology 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)

   ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด
ดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การสงเสริม  สารสนเทศ
และฐานขอมูลการเกษตร แหลง

01001551 การสื่อสารและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศการเกษตร  
               3(3-0-6) 
                 Communication and  
              Agricultural Information  
              Technology 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

    ทฤษฎี หลักการ แนวคิดดาน
การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใชการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การสงเสริม สารสนเทศ
และเครือขายฐานขอมูลการเกษตร การ

 
 
 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
ถายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต
ระบบผูเชี่ยวชาญทางการเกษตร 

 
 
Theory, principle, concept of 

communication and information 
technology for extension, agricultural 
information and data-base, source of 
technology transfer, information 
technology development and 
application of agricultural expert 
system.  

พัฒนารูปแบบการสงเสริมแบบ
อิเลคทรอนิคส สื่อเครือขายสังคมเพื่อ
การสงเสริม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
สงเสริมและแนวโนมในอนาคต 
          Theory, principle, concept of 
communication and information 
technology. Utilization of 
communication and information 
technology for extension. Information 
and agricultural data-based network. 
Electronic extension (e-extension) 
development. Social network media 
for extension. Human resources 
development in information 
technology for extension and trend. 

 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001552               3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Media Strategies for Technology Transfer 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001552    ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือ 
              การถายทอดเทคโนโลยี 
               3(3-0) 
                 Media Strategies for  
              Technology Transfer 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              ทฤษฎี หลักการและแนวคิด   
การถายทอดเทคโนโลยี ระบบการ
เรียนรู จิตวทิยาสังคมเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยี  การพัฒนาระบบการ
สันบสนุนการสื่อสารเพื่อการสงเสริม 
กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมใน

01001552 ยุทธศาสตรการใชสื่อเพ่ือ 
              การถายทอดเทคโนโลยี 
               3(3-0-6) 
                 Media Strategies for  
              Technology Transfer 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
             ทฤษฎี หลักการและแนวคิด     
การถายทอดเทคโนโลยี ทฤษฎีการ
เรียนรูระบบการเรียนรู  จิตวิทยาเพื่อ       
การถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการ
สื่อสารแบบมสีวนรวม การพัฒนาสื่อ       
เพ่ือการถายทอดและการเรียนรูอยาง

 
 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
การสื่อสาร กระบวนการพฒันาสื่อเพ่ือ    
การถายทอดเทคโนโลยีสื่อเพ่ือการ
เรียนรูแบบยั่งยืน และการประเมินการ
ถายทอดเทคโนโลยี 
                Theory, principle and 
concept of technology transfer, 
learning system, social psychology 
for technology transfer, development 
support communication system for 
extension, participatory development 
process for communication, media 
development process for technology 
transfer, media for sustainable 
learning, and evaluation of  
technology transfer. 

ยั่งยืน และการประเมินผลการถายทอด
เทคโนโลย ี
 
 
            Theory, principle and 
concept of technology transfer, 
learning system, psychology for 
technology transfer, participatory 
communication, media development 
for technology transfer and 
sustainable learning  and evaluation 
of technology transfer. 
 

 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001554             3 (2-2-5) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การผลิตสื่อดิจิทัล 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Digital Media Production  
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001554    การผลิตสื่อดิจิทลั 
               3(2-2) 
                 Digital Media Production 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดของสือ่ดิจิทัล การพัฒนาสื่อดิ
จิทัล การประเมินและการเลือกใช
ซอฟแวรและฮารดแวร การออกแบบ
และการผลติ การประยุกตและบูรณา
การสื่อดิจิทัลเพ่ือการสงเสริม 
             Theory, principle, and 
concept of digital media, digital 

01001554  การผลิตสื่อดิจิทัล 
               3(2-2-5) 
                 Digital Media Production 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
              ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
ของสื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อดิจิทัล การ
ประเมินและการเลือกใชซอฟแวรและ
ฮารดแวร การออกแบบและการผลิต การ
ประยุกตและบูรณาการสื่อดิจิทัลรวมกับ
สื่อเครือขายสงัคมเพื่อการสงเสริม 
             Theory, principle, and 
concept of digital media, digital media 

 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย  
   รายวิชา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
media development, evaluation and 
selection of software and hardware, 
digital media design and production 
application and integration of digital 
media for extension 

development, evaluation and 
selection of software and hardware, 
digital media design and production 
application and integration of digital 
media with social network media for 
extension. 

   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001555                    3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคนิคการใชสื่อในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนิสิตระดบั 
     บัณฑิตศึกษา 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Media Utilization technique in academic presentation for graduate       
     student 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 

4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
เพ่ิมพูนความรูและทักษะทีจํ่าเปนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง

ปริญญาโทและปริญญาเอก 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 การวางแผนในการนําเสนอผลงาน การเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ เทคนิคการบรรยาย
การผลิตสื่อ และวธิีการใชสือ่ประกอบการบรรยาย การประชุม การสัมมนาและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 Presentation planning, article and research report writing, lecture technique, media 
production and media utilization for lecture, meeting, seminar and academic presentation. 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001556                  3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Diffusion of Innovation and Technology in Agriculture 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 

4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงสงผลตอความ

เจริญกาวหนาในทุกดาน ในสวนงานดานการเกษตร มีการนําความเจริญเหลานั้นมาใชอยางมาก จึงสงผลให
เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตรอยางแพรหลาย จนมีกลายเปนเทคโนโลยี เม่ือมีการใชงานกันอยาง
แพรหลาย ดังน้ัน กระบวนการเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับนัก
สงเสริมการเกษตร เพราะจะตองเผยแพรใหเกิดการยอมรับตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกบัการพัฒนาการเกษตร กระบวนการเผยแพรและการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในองคกร
ทางการเกษตร 
 Innovation and technology of agriculture, past, present and trend, innovation and technology 
for agricultural development, diffusion process and adoption of innovation and technology in 
agricultural organization. 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001557                    3 (2-2-5) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ดิจิทัลโปรแกรมเพื่อการจัดการโครงการสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Digital Program for Extension Project Management 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 

4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
การบริหารจัดการโครงการตางๆ ที่ดี ในปจจุบันน้ันมักใชหลักการคิดและทํางานอยางเปนระบบ มีการ

วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก ฯลฯ เพ่ือใหทรัพยากรทีมี่อยูในองคกร/ หนวยงาน 
ไมวาจะเปนบคุลากร งบประมาณ หรือเครื่องมือเครื่องใชใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ตลอดจนหาทางลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารโครงการใหเหลือนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย ดังน้ันผูที่มีประสบการณ
จากการทํางานมานาน หรือผูที่มีความละเอียดรอบคอบจึงจะบริหารงานสงเสริมไดดี 

ในปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือใชดานสารสนเทศตางๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารและติดตามความกาวหนา
ของโครงการไดงายขึ้น โดยอาศัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย ซ่ึงเปนสิ่งที่นิสิต/นักสงเสริมรุน
ใหมๆ ควรรู และควรนําไปใชในการปฏบิตัิงาน เพ่ือใหการทํางานหรือบริหารโครงการทําไดงายยิ่งขึ้น 

ปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการมากขึ้น อีกทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปเหลานั้นยังใชงาน
งายและชวยใหการบริหารจัดการโครงการและการติดตามงานกระทําไดเร็วและแมนยําขึ้น ดังน้ันนิสิตจึงควร
เรียนรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีทักษะในการใชงานและบูรณาการโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการบริหาร
จัดการโครงการ 
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7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 ทฤษฎี หลักการและแนวคิด ที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงการสงเสริม  การประยุกตดิจิทัล
โปรแกรมเชิงบูรณาการ เพ่ือการจัดการโครงการสงเสริม 
 
Theory, principle and concept of extension project management, application and integration of digital 
program in the management of   extension project.  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001558                    3 (2-2-5) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การผลิตสารคดีโทรทัศนเพ่ืองานสงเสริม 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Television Documentary Production for Extension 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวชิาระดบับัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ............................ สาขาวิชา .............................. 
3.  วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 

4. วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการผลิต พัฒนาและใชสื่อโทรทัศน เพ่ือการ

ถายทอดความรูในงานสงเสริมและเผยแพร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 แนวคิดและกระบวนการผลติรายการสารคดีโทรทัศน เทคนิคในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน การ
ใชรายการสารคดี เพ่ืองานสงเสริมและเผยแพร ฝกปฏิบัติผลิตสารคดีโทรทัศน 
 Concept, process, and technique of documentary production, utilization of documentary 
program for extension, and documentary program production practice. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001591             3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  ระเบียบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methods in Agricultural Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  ( ) วิชาเอกบังคบั 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001591    ระเบียบวิธวีิจัยทางสงเสริม 
              การเกษตร 3(3-0) 

         Research Methods in  
        Agricultural Extension 

วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              หลักและระเบียบวธิีการวิจัย
ทางสงเสริมการเกษตร การวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย วิธี
รวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดหัวขอ
งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวาง
แผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและ
เทคนิควิธีการวิเคราะห แปลผล และ

01001591 ระเบียบวิธวีิจัยทางสงเสริม 
              การเกษตร 3(3-0-6) 
                 Research Methods in  
               Agricultural Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
              หลักและระเบียบวธิีการวิจัย
ทางสงเสริมการเกษตร การวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย แบบ
การวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวาง
แผนการวิจัย การกําหนดตัวอยาง และ
เทคนิควิธีการวิเคราะห แปลผล และการ
วิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงาน

 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย  
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
การวิจารณผลการวิจัย การจัดทํา
รายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม 
และการตีพิมพในวารสารวชิาการ  
              Research principle and 
methods in agricultural extension, 
problem analysis for research 
planning, identification of samples 
and sampling techniques. Research 
analysis, result explanation and 
discussion, report writing, 
presentation and preparation for 
journal publication. 

เพ่ือการนําเสนอในการประชุม และการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
      
              Research principle and 
methods in agricultural extension, 
problem analysis for identification of 
research title, research design, 
methods of data gathering for 
research planning, identification of 
samples, Research analysis, result 
explanation and discussion, report 
writing, presentation and preparation 
for journal publication. 

 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001592          3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  สถิติในการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Statistics in Agricultural Extension Research 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  ( ) วิชาเอกบังคบั 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน    01001591 ระเบยีบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 
      Research Methods in Agricultural Extension 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001592    สถิติในการวิจัยทางสงเสริม 
              การเกษตร 3(3-0) 
                 Statistics in Agricultural  
              Extension Research 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001591 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              การประยุกตใชสถิติในการ
วิจัยทางสงเสริมการเกษตร การเลือกใช
สถิติใหเหมาะสมกับการวิจัยใน
สถานการณตางๆ สถิติพรรณนา สถิติ
อนุมานในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกบั
เกณฑ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ของ

01001592 สถิติในการวิจัยทางสงเสริม 
              การเกษตร 3(3-0-6) 
                 Statistics in Agricultural  
              Extension Research 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    01001591 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
              การเลือกใชสถติิใหเหมาะสม
กับการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การ
หาคาความเชือ่ม่ันและความเที่ยงตรง 
การใชสถติิพรรณนา สถิติอนุมาน ในการ
เปรียบเทียบการศึกษาความสัมพันธ การ
วิเคราะหการถดถอย การแปลผลขอมูลที่

 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย  
   รายวิชา 
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
ประชากรระหวางกลุมในกรณีที่มีตัว
แปรอิสระเพียงตัวเดียว การศึกษา
ความสัมพันธระหวางตวัแปร การแปล
ความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลในการวจัิย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสงัคมศาสตร 
              Application of statistics in 
agricultural extension research, 
selection of appropriate statistics in 
various research situations, 
descriptive statistics, inferential 
statistics for comparison of 
population mean with criteria, 
comparing population means among 
groups with one independent 
variable, studies of relationship 
between variables, interpretation of 
computer printout obtained by using 
statistical package for social 
sciences. 

ไดจากการวิเคราะหขอมูลโดยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิสําหรับ
สังคมศาสตร 
 
 
 
            Selection of appropriate 
statistics in agricultural extension 
research, validity, reliability, 
descriptive statistics, inferential 
statistics for comparison, studies of 
relationship, regression analysis, 
interpretation of computer printout 
obtained by using statistical package 
program for social sciences. 

 
 
 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001593            3 (3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การวิจัยเชิงคณุภาพทางสงเสริมการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Qualitative Research Methods in Agricultural Extension 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  (   ) วิชาเอกบังคบั 
  ( ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001593    การวิจัยเชิงคุณภาพทาง 
              สงเสริมการเกษตร 3(3-0) 
                 Qualitative Research  
               Methods in Agricultural  
               Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    001591 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดการวจัิยเชิงคุณภาพ การเตรียม
งานภาคสนาม การรวบรวมขอมูลดวย
เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ การ
เสวนากลุม การวิเคราะหปญหา 
การศึกษาขอมูลเอกสาร การวิเคราะห

01001593 การวิจัยเชิงคุณภาพทาง 
              สงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
                 Qualitative Research  
               Methods in Agricultural  
               Extension 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
-  ตัดรายวิชา  
   พ้ืนฐาน 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
เน้ือหา การสังเคราะหงานวิจัย การ
ตีความ การเขียนรายงานผลการวิจัย 
การจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพใน
วารสารวชิาการ 
             Theory, principle, and 
concept of qualitative research, field 
work preparation, data collection by 
observation techniques, interviews, 
focus group, problematic analysis, 
documentary study, content 
analysis, meta analysis, 
interpretation, writing research 
findings, report preparation and 
presentation in conference and 
journal publication. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเกษตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1. รหัสวิชา   01001595               3,3 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การคนควาอิสระ 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Independent Study 
2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑติศึกษา ดังน้ี 
 ( )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 
  ( ) วิชาเอกบังคบั แผน ข 
  (    ) วิชาเอกเลือก 
 (    )   วิชาบริการสาํหรับหลักสูตร ......................... สาขาวิชา .............................. 
3. วิชาทีต่องเรียนมากอน     ไมมี 
4.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
5.   วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

ปรับใหเขากบัขอกําหนดในประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวชิา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
001595    การศึกษาคนควาอิสระ  
               3,3 
              Independent Study 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
              การศึกษาคนควาอิสระ    
ในหัวขอที่นาสนใจระดับปริญญาโท 
เรียบเรียงเปนรายงานและนาํเสนอใน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทายของ
ปริญญาโท แผน ข 
              
 
 

01001595  การคนควาอิสระ  
               3,3 
               Independent Study 
วิชาทีต่องเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
              การศึกษาคนควาอิสระ         
ในหัวขอที่นาสนใจระดับปรญิญาโท 
เรียบเรียงเปนรายงาน 
             
 
              
 
 

-  ชื่อวิชา 
   ภาษาไทย 
 
 
 
-  คําอธิบาย 
   รายวิชา   
   ภาษาไทย 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรบัปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
               Independent study on 
interesting topic at the master’s 
degree level, compiled into a report 
and present in the final oral 
examination. 

         Independent study on 
interesting topic at the master’s 
degree level.  

-  คําอธิบาย 
   รายวิชา   
   ภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 


