
การเสนอขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับท่ี กระบวนวิชาเดิม ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
1 AET 301          

(352301) 
ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
Leadership in Agricultural Extension 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

2 AET 311         
(352311) 

หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
Principles of Agricultural Extension 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

3 AET 313          
(352313) 

การส่งเสริมเกษตรบนท่ีสูง   3(3-0-6) 
Highland Agricultural Extension 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

4 AET 314          
(352314) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร   
Information Technology Management  
for Agricultural Extension  

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

Pre: AET 210 (352210) 
5 AET 316          

(352316) 
หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร     4(3-3-7) 
Principle of Agricultural Extension 
Research 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

Pre: AET 210 (352210) 
6 AET 317          

(352317) 
มนุษยสัมพันธ์และนันทนาการ           3(3-0-6) 
ในการส่งเสริมการเกษตร      
Human Relations and Recreation  
in Agricultural Extension 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

Pre: AET 210 (352210) 



 
    2 

ล าดับท่ี กระบวนวิชาเดิม ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
7 AET 319          

(352319) 
สวัสดิการเพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตร  3(3-0-6) 

Welfare for Agricultural Community 
Development 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 
 Pre: AET 210 (352210) 

8 AET 321          
(352321) 

วิธีการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

Methods of Agricultural Extension 
- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  

  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

9 AET 322          
(352322) 

การพัฒนาชนบทสมัยใหม่   3(3-0-6) 

Modern Rural Development 
- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  

  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

10 AET 323          
(352323) 

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่  3(3-0-6) 
Modern Agricultural Development 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

11 AET 324         
(352324) 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตร        3(3-0-6) 
อย่างย่ังยืน     

Sustainable Agricultural Community 
Economy Development 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

 
Pre: AET 210 (352210) 

12 AET 325          
(352325) 

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 
ชุมชนเกษตร      

Social Innovation for Agricultural 
Community Development 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

 
Pre: AET 210 (352210) 



 
    3 

ล าดับท่ี กระบวนวิชาเดิม ส่วนท่ีเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
13 AET 332         

(352332) 

การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 

Diffusion of Agricultural Innovations 
- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  

  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ Pre: AET 210 (352210) 

14 AET 431         
(352431) 

หลักการประชาสัมพันธ์และ              3(3-0-6) 
การส่ือสารทางการเกษตร  

Principles of Public Relations and 
Communication in Agriculture 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 
 

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

Pre: AET 210 (352210) 
15 AET 433         

(352433) 

เทคโนโลยีการผลิตส่ือในการส่งเสริม    3(2-2-5) 
การเกษตร  

Media Production Technology in 
Agricultural Extension 

- เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน - AET 210 (352210)  
  or third year standing  

 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและ 
  นักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียน 
  เรียนได้ 

 
Pre: AET 210 (352210) 

 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ...../2565 

เม่ือวันที่ ............................. ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  
 
 
 
 
 

       (ลงนาม) .....................................................................  

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
         ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 

                                           คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
                                           วันที่ …… พฤษภาคม 2565 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์               ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture      Department of Agricultural Economy and 
Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 301 (352301) 
 ชื่อกระบวนวิชา ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร (Leadership in Agricultural Extension) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      
  วิชาเฉพาะ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชั้นปีที่ 3     
4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 301 (352301) ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล A-F S/U P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว  
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น า องค์ประกอบของภาวะผู้น า ประเภทและคุณลักษณะของผู้น า ทฤษฎี 
ภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า บทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร และกรณีศึกษ าภาวะผู้น าต่อการส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตร 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้น า 
2. วิเคราะห์บทบาทและทักษะของการเป็นผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   

 
 
 
 
 



2 

เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
 1. ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของภาวะผู้น า 3 
 2. ประเภทและคุณลักษณะของผู้น า 6 
 3. แนวคิดและทฤษฎภีาวะผู้น า 3 
 4. การสร้างแรงจูงใจและทักษะการเป็นผู้น า 6 
 5. การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า 9 
 6. บทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 9 
 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพของผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 6 
 8. กรณีศึกษาภาวะผู้น าต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 

รวม  45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
 
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development  Faculty of Agriculture 

AET 301 (352301) Leadership in Agricultural Extension     3(3-0-6) 
Abbreviation: LEADERSHIP IN AGRI EXTEN 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
Definition and significance of leadership; elements of leadership; types and characteristics of 

leaders; leadership concepts and theories; motivation and leadership skills; development of leadership 
skills; roles of leaders in agricultural extension; factors influencing the efficiency of leaders in agricultural 
extension; and case studies for agricultural extension and agricultural development. 

Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 
1. explain concepts and theories related to leadership, and leadership development. 
2. analyze roles of leaders and leadership skills in agricultural extension. 
 

Course Contents No. of Lecture Hours 
 1. Definition, significance, and elements of leadership  3 
 2. Types and characteristics of leaders  6 
 3. Leadership concepts and theories  3 
 4. Motivation and leadership skills  6 
 5. Development of leadership skills  9 
 6. Roles of leaders in agricultural extension  9 
 7. Factors influencing the efficiency of leaders in agricultural extension  6 
 8. Case studies for agricultural extension and agricultural development   3 

Total              45 
 
 
 
 
 



4 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย แนวคิ ดและท ฤษ ฎีเกี่ยวกั บ  
    การเป็นผู้น า และการพัฒนาภาวะผู้น า 

 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน  

- สอบ 
- รายงาน  
- การมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน 
 และการตอบค าถาม  

2. วิเค ราะห์ บ ท บ าท แ ละทั ก ษ ะข อ ง 
    การเป็นผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 

 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน  
- กรณีศึกษา  

- สอบ 
- รายงาน  
- การมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน 
 และการตอบค าถาม 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 311 (352311)  
 ชื่อกระบวนวิชา หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principles of Agricultural Extension) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

 วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 3       
4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 311 (352311)   หลักการส่งเสริมการเกษตร                                                                        3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หลักการและวิธีการของการส่งเสริมการเกษตร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร แนวทางการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และองค์กรทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ของหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร หลักการและวิธีการของการส่งเสริม การเกษตร 

บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร  
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร  
3. ประยุกต์หลักการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กร

ทางการเกษตร  
 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    
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เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
  1. แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร 6 
 2. หลักการและวิธีการของการส่งเสริมการเกษตร 9 
 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร 6 
 4. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร 9 
 5. แนวทางการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรทางการเกษตร 6 
  6.  การส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ของหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ 9 

รวม           45 
 
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
 
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 311 (352311)   Principles of Agricultural Extension                                                        3(3-0-6) 
Abbreviation: PRIN OF AGRI EXTEN 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
 Concepts and theories of agricultural extension; principles and methods of agricultural extension; 
factors relating to agricultural extension; target groups analysis in agricultural extension; development 
guidelines of farmers, farmers groups and agriculture organization; and, modern agricultural extension of the 
governments, private sectors, and independent organizations.   
 
Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 

1. explain concepts and theories of agricultural extension, principles and methods of agricultural 
extension, and roles and duties of agricultural extension officers.  

2. analyze factors relating to agricultural extension and target groups in agricultural extension.  
3. apply the principle of agricultural extension to provide the development guidelines of farmers, 

farmers groups and agriculture organizations.  
 

Course Contents No. of Lecture Hours 
 1. Concepts and theories of agricultural extension  6 
 2. Principles and methods of agricultural extension  9 
 3. Factors relating to agricultural extension  6  
 4. Target groups analysis in agricultural extension  9 
  5.  Development guidelines of farmers, farmers groups and agriculture organization   6 
  6.  Modern agricultural extension of the governments, private sectors  
      and independent organization        9 

Total              45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อ ธิ บ าย แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการเกษตร หลักการและวิธีการ
ของการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและ
หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างและอภปิราย  
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- น าเสนอผลการอภิปรายในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย (รายบุคคล) 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเกษตรและกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม
การเกษตร 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างและอภปิราย  
- มอบหมายงาน (รายกลุ่ม) 

- สอบ 
- น าเสนอผลการอภิปรายในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย (รายกลุ่ม) 

3. ประยุกต์หลักการส่งเสริมการเกษตรเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษ ต รก ร  
กลุ่มเกษตรกร และองค์กรทางการเกษตร 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างและอภปิราย  
- มอบหมายงาน (รายกลุ่ม) 

- สอบ 
- น าเสนอผลการอภิปรายในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย 
  และการน าเสนอในชั้นเรียน (รายกลุ่ม) 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์               ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture      Department of Agricultural Economy and 
Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 313 (352313) 
 ชื่อกระบวนวิชา การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง (Highland Agricultural Extension) 
4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      
  วิชาเฉพาะ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 3     

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 
5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 313 (352313) การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง 3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล A-F S/U P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว  
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความส าคัญของเกษตรบนที่สูงและการส่งเสริมการเกษตร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของเกษตร 
บนที่สูง ระบบการผลิตทางเกษตรและปัญหาเกษตรบนที่สูง วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผ่า องค์กรและบทบาทด้านการส่งเสริม
เกษตรบนที่สูง แนวทางและกระบวนการการส่งเสริมเกษตรบนที่สูง เคร่ืองมือในการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง กรณีตัวอย่าง
การส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง สิ่งที่ท้าทายในการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปัญหาและลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมเกษตรบนที่สงู  
 2. ประยุกต์ใช้หลักการส่งเสริมการเกษตรและเคร่ืองมือที่ส าคัญในการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง   

 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   
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เน้ือหากระบวนวิชา              จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
  1. ความส าคัญของเกษตรบนที่สูงและการส่งเสริมการเกษตร                  3 
 2. ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรบนทีสู่ง         3 
  3. ระบบการผลิตทางเกษตรและปัญหาเกษตรบนทีสู่ง                  6 
 3. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า                  3 
 4. องค์กรและบทบาทด้านการส่งเสริมเกษตรบนที่สูง                 6 
 5. แนวทางและกระบวนการการส่งเสริมเกษตรบนที่สูง                  9 
 6. เคร่ืองมือในการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง                 6 
 7. กรณีตัวอย่างการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง                 6 
  8.  สิ่งที่ท้าทายในการส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง                 3 

รวม         45 
 
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
 
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development  Faculty of Agriculture 

AET 313 (352313)  Highland Agricultural Extension                                            3(3-0-6) 
Abbreviation: HIGHLAND AGRI EXTENSION 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description  
          The importance of highland agriculture and agricultural extension; physical and socio-economic 
characteristics of highland agriculture; highland agricultural production systems and highland agricultural 
problems; livelihood of hilltribes; organizations and their roles in promoting highland agricultural extension; 
approaches and process for highland agriculture extension; tools in highland agricultural extension; case 
studies on highland agricultural extension; and, challenges for highland agricultural extension  . 

Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

    1. describe problems and physical and socio-economic characteristics associated with highland   
              agricultural extension. 

    2. apply principle of agricultural extension and important tools for highland agricultural extension. 
 
Course Contents             No. of Lecture Hours 
  1. The importance of highland agriculture and agricultural extension                 3 
 2. Physical and socio-economic characteristics of highland agriculture                 3 
  3. Highland agricultural production systems and highland agricultural problems              6 
 3. Livelihood of hilltribes                 3 
 4. Organizations and their roles in promoting highland agricultural extension                 6 
 5. Approaches and process for highland agriculture extension                 9 
 6. Tools in highland agricultural extension                 6 
 7. Case studies on highland agricultural extension                 6 
  8. Challenges for highland agricultural extension                  3 
      Total       45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายปัญหาและลักษณะทางกายภาพ 

เศรษ ฐกิจและสังคมที่ เกี่ยวข้องกั บ  
การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง 

 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
  ในการเสนองาน  

2. ประยุกต์ใช้หลักการส่งเสริมการเกษตร
และเคร่ืองมือที่ส าคัญในการส่งเสริม
การเกษตรบนที่สูง  

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 
- กรณีศึกษา 

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
  ในการเสนองาน 

 
 
 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์          ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  

                                 Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 314 (352314)  
 ชื่อกระบวนวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร  
                                (Information Technology Management for Agricultural Extension) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

             วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      
   วิชาเฉพาะ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ 4 

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร             คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 314 (352314)   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร           3(3-0-6)  
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล A-F S/U P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว  
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร โครงสร้างของระบบสารส นเทศ  
ด้านการส่งเสริมการเกษตร แหล่งของสารสนเทศทางการส่งเสริมการเกษตรและระบบฐานข้อมูลทางการเกษตรต่าง ๆ ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจต่าง ๆ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์เทคโนโลยีสารส นเทศ  
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร  
2. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
3. ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 
 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    
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เน้ือหากระบวนวิชา                 จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
1. ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร    3 
2. โครงสร้างของระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการเกษตร      6 
3. แหล่งของสารสนเทศทางการส่งเสริมการเกษตรและระบบฐานข้อมูลทางการเกษตรต่าง ๆ   9  
4. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจต่าง ๆ      6 
5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  6  
6. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น        6 
7. การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร    9  
   รวม                   45 

 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
 
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                              Faculty of Agriculture 

AET 314 (352314)   Information Technology Management for Agricultural Extension          3(3-0-6) 
Abbreviation: INFO TECH MGMT FOR AGRI EXT  
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
Definition and importance of information technology in agricultural extension work, structure of 

agricultural extension information system, sources of agricultural extension information and agricultural 

database systems, information for decision making and others decision-making systems, e-commerce and 

application of information technology to improve enterprise Small and Micro Community Enterprise (SMCE), 

introduction to geographic information systems, agricultural extension information technology application 
to promote agriculture extension work. 

Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 
1. explain the meaning and importance of the information technology in agricultural extension work. 
2. analyze the development and promotion of agricultural information technology approaches .  
3. apply information technology application for agricultural extension work. 

 
Course Contents                                       No. of Lecture Hours 
1. Definition and importance of information technology in agricultural extension work  3 
2. Structure of agricultural extension information system     6 
3. Sources of agricultural extension information and agricultural database systems  9 
4. Information for decision making and others decision-making systems   6 
5. E-commerce and application of information technology to improve enterprise Small 6 

and Micro Community Enterprise (SMCE) 
6. Introduction to geographic information systems      6 
7. Agricultural extension information technology application to promote agriculture  9 

extension work    
   Total             45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญ 
    ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส นเท ศ ใน 
    การส่งเสริมการเกษตร  

- บรรยาย - สอบ 

2 .  วิ เ ค ราะห์ แ นว ท างก า รพั ฒ น า  
     และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การเกษตร 

- บรรยาย - สอบ 

3. ประยุกต์ ใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลย ี
    สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 

- รายงาน 
- ประเมินจากการน าเสนอแอปพลิเคชัน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม 
  การเกษตร  

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 316 (352316)   
 ชื่อกระบวนวิชา หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร  
  (Principle of Agricultural Extension Research) 

4. หน่วยกิต  4(3-3-7) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

            วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

   วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชั้นปีที่ 3 
4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 316 (352316)  หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร           4(3-3-7)  
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ความส าคัญของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ลักษณะของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร การก าหนดหัวข้อการวิจัย
ทางส่งเสริมการเกษตร การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริม
การเกษตร การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเ สริมเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายหลักการและขั้นตอนในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 
2. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   
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เน้ือหากระบวนวิชา                                                จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   

1. ความส าคัญของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร    3 
2. ลักษณะของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร     3 
3. การก าหนดหัวข้อการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร    6 
4. การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม      3 
5. การออกแบบการวิจัย       6 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร    6 
7. การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมเกษตร   6 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     6 
9. การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย    3 
10. จริยธรรมในการวิจัย       3 

รวม              45 
 

เน้ือหากระบวนวิชา                                             จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการ  
1. การสร้างแบบสอบถาม       9 
2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์     3 
3. การสร้างรหัสข้อมูล       3 
4. การป้อนข้อมูล        3 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  6 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์           18 
7. การเขียนอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล     3 

รวม                       45 
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 



3 

Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 316 (352316)  Principle of Agricultural Extension Research        4(3-3-7) 
Abbreviation: PRIN AGRI EXTEN RESEARCH 
Course Type   Lecture    Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
 Importance of agricultural extension research; nature of agricultural extension research; research 
topic determining in agricultural extension research; literature search and review; research design; data 
collection for agricultural extension research; statistical analysis for agricultural extension research; data 
analysis with computer programs; research report writing and dissemination; research ethics.  
  
Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

1. explain principles and steps in agricultural extension research. 
2. analyze data for agricultural extension research . 

 
Course Contents        No. of Lecture Hours 

1. Importance of agricultural extension research 3 
2. Nature of agricultural extension research  3 
3. Research topic determining in agricultural extension research 6 
4. Literature search and review 3 
5. Research design 6 
6. Data collection for agricultural extension research 6 
7. Statistical analysis for agricultural extension research  6 
8. Data analysis with computer programs  6 
9. Research report writing and dissemination 3 
10. Research ethics  3 
 Total                                                                 45 
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Course Contents                                  No. of Laboratory Hours 
1. Questionnaire development                                                                         9 
2. Data editing before analyzing                                                                        3 
3. Coding                                                                                          3 
4. Data entering                                                                                          3 
5. Descriptive statistical analysis with computer programs                                    6 
6. Inferential statistical analysis with computer programs                  18 
7. Writing data analysis results                                                                          3 
 Total                                                                 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อ ธิ บ าย หลักการและขั้นตอนใน 

การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 
- บรรยาย 
- กรณีตัวอย่าง  
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคล) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริม
การเกษตร 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 
 (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์              ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture     Department of Agricultural Economy and  
                                                                    Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 317 (352317)   
 ชื่อกระบวนวิชา มนุษยสัมพันธ์และนันทนาการในการส่งเสริมการเกษตร 
  (Human Relations and Recreation in Agricultural Extension) 
4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา................................ 

 วิชาเฉพาะ     

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 3 และ 4      

4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 
5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 317 (352317)  มนุษยสัมพันธ์และนันทนาการในการส่งเสริมการเกษตร                                    3(3-0-6)  
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว  

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง          
นักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร ความส าคัญและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรม
นันทนาการ การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ และการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการในการส่งเสริมการเกษตร 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎทีางมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตร และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร 

2. อธิบายความส าคัญและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมนันทนาการ และ 
การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ 

3. จัดกิจกรรมนันทนาการในการส่งเสริมการเกษตรได้ 
 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    
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เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  

 1. แนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยสัมพันธ ์ 6 
 2. มนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตร 6 
  3.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร           9 
 4. ความส าคัญและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 6 
  5.  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมนันทนาการ                      3 
  6.  การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ              6 
  7.  การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการในการส่งเสริมการเกษตร                             9 
  รวม 45 
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 317 (352317)  Human Relations and Recreation in Agricultural Extension                   3(3-0-6) 
Abbreviation: HUMAN REL & RECREAT AGRI EXTEN 
Course Type   Lecture    Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
 Concepts and theories of human relations, human relations in agricultural extension, creating human 
relations between agricultural extension officers and farmers, importance and types of recreation activities, 
participation of farmers in recreation activities, planning for recreation activities, and practices on organizing 
recreation activities in agricultural extension.  
 
Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to  

1. explain concepts and theories of human relations, human relations in agricultural extension and 
creating human relations between agricultural extension officers and farmers . 

2. explain importance and types of recreation activities, participation of farmers in recreation activities 
and planning for recreation activities . 

3. organize recreation activities in agricultural extension . 
 
Course Contents No. of Lecture Hours 

1. Concepts and theories of human relations 6 
2. Human relations in agricultural extension  6 
3. Creating human relations between agricultural extension officers and farmers  9 
4. Importance and types of recreation activities 6 
5. Participation of farmers in recreation activities 3 
6. Planning for recreation activities 6 
7. Practices on organizing recreation activities in agricultural extension        9 
  Total 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีท าง
ม นุษ ย สั มพั นธ์  ม นุษ ย สั มพั นธ์ใน 
การส่งเสริมการเกษตร และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่า ง นักส่ ง เ ส ริม
การเกษตรกับเกษตรกร 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา   
- มอบหมายใบงาน (รายบุคคล) 
 
 

- สอบ 
- ประเมินจากการอภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย   
  (รายบุคคล) 

2. อธิบายความส าคัญและประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการ การมีส่วน
ร่ว มข อ ง เก ษ ต รก รในกิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ และการวางแผนเพื่อจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

- บรรยาย 
- มอบหมายใบงาน (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
   (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

3 .  จัด กิ จก รรม นั นท นาก า ร ใ น 
การส่งเสริมการเกษตรได้ 

-  ย ก ตั ว อ ย่ า ง กิ จก รรม นั นท น า ก า ร 
  ที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร 
- มอบหมายใบงาน (รายกลุ่ม) 
 

- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายกลุ่ม) 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์             ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture    Department of Agricultural Economy and  
                                                                     Development 
3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 319 (352319) 
 ชื่อกระบวนวิชา สวัสดิการเพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตร 
                                  (Welfare for Agricultural Community Development) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา................................ 

            วิชาเฉพาะ     

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ประภาติกุล 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 3 และ 4 

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 319 (352319)  สวัสดิการเพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตร  3(3-0-6)                       
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 

การวัดและประเมินผล A-F S/U P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แนวคิดในการจัดสวัสดิการส าหรับชุมชนเกษตร ความหมายและความส าคัญของสวัสดิการชุมชน  หลักการจัด
สวัสดิการชุมชน ประเภทของสวัสดิการชุมชน แนวทางการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชน การประเมินการบริหารทุนเพื่อ
สวัสดิการในชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน กระบวนการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการชุมชน 
และกรณีตัวอย่างของงานสวัสดิการชุมชนในมิติต่าง ๆ   
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับสวสัดิการชุมชน 
2. ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการทุนและหลักการสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตร 

 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน  

PLO/CLO CLO 1 CLO2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

เน้ือหากระบวนวิชา                จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. แนวคิดในการจัดสวัสดิการส าหรับชุมชนเกษตร   6 
2. ความหมายและความส าคัญของสวัสดิการชุมชน   3 
3. หลักการจัดสวัสดิการชุมชน   3 
4. ประเภทของสวสัดิการชุมชน   3 
5. แนวทางการจัดตั้งกองทุนสวัสดกิารในชุมชน   6 
6. การประเมินการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน   6 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน   6 
8. กระบวนการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการชุมชน   6 
9. กรณีตัวอย่างของงานสวัสดิการชุมชนในมิติต่าง ๆ   6 
  รวม                          45 

 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development            Faculty of Agriculture 

AET 319 (352319)  Welfare for Agricultural Community Development        3(3-0-6)        
Abbreviation: WELFARE AGRI COM DEV              
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 
 

Course Description   
 Concept of community welfare provision for agricultural communities . Meaning and importance of 
community welfare. Principles of community welfare. Types of community welfare. Guidelines of 
community welfare fund establishment. Assessment of community welfare fund administration. 
Administration development of community welfare fund. Operational processes of community welfare and 
case study of community welfare in various dimensions.  
 
Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 

1. explain the meaning, principles and concepts of community welfare. 
2. apply welfare fund administration and the principles of community welfare for agricultural community  

       development.   
   

Course Contents No. of Lecture Hours 

1. Concept of community welfare provision for agricultural communities 6 
2. Meaning and importance of community welfare 3 
3. Principles of community welfare 3 
4. Types of community welfare 3 
5. Guidelines of community welfare fund establishment 6 
6. Assessment of community welfare fund administration 6 
7. Administration development of community welfare fund  6 
8. Operational processes of community welfare 6 
9. Case study of community welfare in various dimensions  6 

  Total 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย หลักการและ

แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดกิารชุมชน 
- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 

- สอบ 
- ประเมินจากการอภิปรายผลในชั้นเรียน 

2. ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการทุน
และหลักการสวัสดิการชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนเกษตร 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายใบงาน (รายกลุ่ม) 

- สอบ 
- ประเมินจากการอภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
- น าเสนอในชั้นเรียน (รายกลุ่ม) 

 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 321 (352321)   
 ชื่อกระบวนวิชา วิธีการส่งเสริมการเกษตร (Methods of Agricultural Extension) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

            วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

             วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชั้นปีที่ 3 และ 4 
4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 321 (352321)  วิธีการส่งเสริมการเกษตร            3(3-0-6)  
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร ระบบการส่งเสริมการเกษตร การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร และการประเมินผลวิธีการส่งเสริม
การเกษตร 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายหลักและวิธกีารส่งเสริมการเกษตร 
2. อธิบายการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริมการเกษตร 
3. อธิบายการประเมินผลวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    

 
 
 
 
 
 
 



2 

เน้ือหากระบวนวิชา                                                จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   

1. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร      3 
2. หลักการส่งเสริมการเกษตร       6 
3. วิธีการส่งเสริมการเกษตร       9 
4. ระบบการส่งเสริมการเกษตร       3 
5. การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริมการเกษตร     9 
6. การติดต่อสื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร     6 
7. การประเมินผลวิธีการส่งเสริมการเกษตร     9 

รวม  45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 321 (352321)  Methods of Agricultural Extension        3(3-0-6) 
Abbreviation: METHOD OF AGRI EXTENSION 
Course Type   Lecture    Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing  

Course Description   
 Philosophy of agricultural extension; principles and methods of agricultural extension; agricultural 
extension system; utilization of audio- visual equipment in agricultural extension; communication in 
agricultural extension; and evaluation of agricultural extension methods . 
  
Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 

1. explain the principles and methods of agricultural extension . 
2. explain the utilization of audio-visual equipment in agricultural extension . 
3. explain the evaluation of agricultural extension methods . 

 
Course Contents No. of Lecture Hours 

1. Philosophy of agricultural extension 3 
2. Principles of agricultural extension 6 
3. Methods of agricultural extension 9 
4. Agricultural extension system 3 
5. Utilization of audio-visual equipment in agricultural extension 9 
6. Communication in agricultural extension 6 
7. Evaluation of agricultural extension methods 9 

Total      45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักและวิธกีารส่งเสริม

การเกษตร 
- บรรยาย 
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคล) 

2. อธิบายการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ในการส่งเสริมการเกษตร 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 
  (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

3. อธิบายการประเมินผลวิธีการ
ส่งเสริมการเกษตร 

- บรรยาย 
- มอบหมายใบงาน 
  (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม) 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์               ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture      Department of Agricultural Economy and 
Development 

3. รหัสกระบวนวิชา        ก.สส. 322 (352322) 
 ชื่อกระบวนวิชา การพัฒนาชนบทสมัยใหม่ (Modern Rural Development) 

4. หน่วยกิต                 3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา................................ 

 วิชาเฉพาะ     

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
       อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ  

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 3 และ 4     

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 322 (352322)  การพัฒนาชนบทสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 

การวัดและประเมินผล A-F S/U P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทในยุคดิจิทัล การเกษตรสมัยใหม่กับการพัฒนาชนบท ความยืดหยุ่น
และความยั่งยืนกับการพัฒนาชนบทสมัยใหม่ การบริหารการพัฒนาชนบทสมัยใหม่ กรณีศึกษาการพัฒนาชนบทสมัยใหม่  
และความท้าทายของการพัฒนาชนบทและการพัฒนาชนบทในอนาคต  
  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวทางการพัฒนาชนบทสมัยใหม่และบทบาทของเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาชนบท 
2. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาชนบทสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   
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เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   

 1. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชนบท 6 
 2. การพัฒนาชนบทในยุคดิจิทัล 9 
 3. การเกษตรสมัยใหม่กบัการพัฒนาชนบท 6 
  4.  ความยืดหยุ่นและความยั่งยืนกบัการพัฒนาชนบทสมยัใหม ่ 7.5 
 5. การบริหารการพัฒนาชนบทสมัยใหม ่ 6 
  6.  กรณีศึกษาการพัฒนาชนบทสมัยใหม ่ 6 
  7.  ความท้าทายของการพัฒนาชนบทและการพัฒนาชนบทในอนาคต 4.5 
                                                             รวม                                   45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development  Faculty of Agriculture 

AET 322 (352322)  Modern Rural Development                                                                   3(3-0-6) 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description  

Fundamental concepts of rural development; rural development in the digital age; modern 
agriculture and rural development; resilience and sustainability and modern rural development; modern 
rural development management; case studies in modern rural development; and, challenges and rural 
development in the future.  

Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

1. explain modern rural development approaches and roles of modern agriculture in rural  
     development.  
2.  apply modern rural development approaches to sustainable development. 

 
Course Contents No. of Lecture Hours  

 1. Fundamental concepts of rural development  6 
 2. Rural development in the digital age 9 
 3. Modern agriculture and rural development 6 
 4. Resilience and sustainability and modern rural development 7.5 
  5. Modern rural development management  6  
  6. Case studies in modern rural development  6 
  7. Challenges and rural development in the future 4.5 
  Total 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวทางการพัฒนาชนบทสมัยใหม่ 
และบทบาทของเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนา
ชนบท 

- บรรยาย  
- อภิปรายกลุ่มย่อย  

- สอบ  
- น าเสนอผลจากการอภิปราย 
  กลุ่มย่อย  

2. ประยุก ต์ใช้แนวทางการพัฒนาชนบท
สมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน 
 

- บรรยาย  
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน 

- สอบ  
- น าเสนอผลจากการอภิปราย 
  กลุ่มย่อยและกรณีศึกษา 
- รายงานและการน าเสนอ 

 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 323 (352323)  
 ชื่อกระบวนวิชา การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agricultural Development) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

             วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

 วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3      
4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 323 (352323)   การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่                      3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาการของการเกษตรประเทศไทย แนวคิดและหลักการการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ลักษณะและรูปแบบของ
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) ของภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรอิสระ วิธีการด าเนินการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ของประเทศไทย  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพัฒนาการของการพัฒนาการเกษตรประเทศไทย แนวคิดและหลักการการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่  
ลักษณะและรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 

2. อธิบายนโยบายและกลยทุธก์ารพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า) ของภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรอิสระ และวิธีการด าเนินการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย  
 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    
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เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   
  1. พัฒนาการของการเกษตรประเทศไทย 6 
  2. แนวคิดและหลกัการการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่ 6 
  3. ลักษณะและรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่ 6 
  4. นโยบายและกลยุทธก์ารพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า)  
          ของภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ 9 
    5. วิธีการด าเนินการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่ 9 
   6. ปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย       9 
  รวม 45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development            Faculty of Agriculture 

AET 323 (352323)  Modern Agricultural Development       3(3-0-6) 
Abbreviation: MODERN AGRI DEV 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

 
Course Description   
 Development of Thailand agriculture; concept and principle of modern agricultural development; 
characteristics and patterns of modern agricultural development; modern agricultural development policies 
and strategies ( upstream/ midstream/ downstream)  of public sector, private sector and independent 
organizations; methodology of modern agricultural development; and, important factors driving 
the development of modern agriculture in Thailand. 
 
Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

1 .  explain development of Thailand agriculture, concept and principle of modern agricultural    
                 development, characteristics and patterns of modern agricultural development . 

2 . explain modern agricultural development policies and strategies ( upstream/ midstream/ 
                downstream) of   public sector, private sector and independent organizations and methodology   
                of modern agricultural development. 

3.   analyze important factors driving the development of modern agriculture in Thailand . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Course Contents      No. of Lecture Hours 

 1. Development of Thailand agriculture   6 
 2. Concept and principle of modern agricultural development    6 
 3. Characteristics and patterns of modern agricultural development   6 
 4. Modern agricultural development policies and strategies  
      (upstream/midstream/downstream) of public sector,  
      private sector and independent organizations   9 
  5.  Methodology of modern agricultural development   9 
  6.  Important factors driving the development of  
       modern agriculture in Thailand      9 
                  Total                         45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายพัฒนาการของการพัฒนาการเกษตร 
    ประเทศไทย แนวคิดและหลักการการพัฒนา 
    การเกษตรสมัยใหม่ ลักษณะและรูปแบบของ  
    การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง   
- มอบหมายงาน   
  (รายบุคคล) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย    
  (รายบุคคล) 

2 .  อ ธิ บ าย นโ ย บาย และก ลยุท ธ์ก ารพัฒนา 
    การเกษตรสมัยใหม่ (ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า)   
    ของภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ  และ 
    วิธีการด าเนินการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง   
- มอบหมายงาน (รายกลุ่ม) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย 
  (รายกลุ่ม) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่ อ น  
    การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 
 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง  
- มอบหมายงาน (รายกลุ่ม)  

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย 
  และการน าเสนอในชั้นเรียน (รายกลุ่ม) 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์               ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture      Department of Agricultural Economy and 
Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 324 (352324) 
 ชื่อกระบวนวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน  
                                  (Sustainable Agricultural Community Economy Development) 
4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา................................ 

 วิชาเฉพาะ     

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประทานทิพย์ กระมล  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2    ชั้นปีที่ 3 และ 4 

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 
5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร     คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 324 (352324) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล A-F S/U P 

กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
                แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทุนและ
ศักยภาพในการพัฒนาเศรฐกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย การจัดการตนเองและการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ
องค์กรชุมชน การบริหารตลาดและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน                                               
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO): นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและองค์ประกอบที่ส าคัญเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่างยัง่ยืน 
 2. ประยุกต์ใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอยา่งยั่งยืน 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน  

PLO/CLO CLO 1 CLO2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   
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เน้ือหากระบวนวิชา               จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  

1. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน 6 
2.  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 
3.  ทุนและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6 
4. การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย 6 
5.  การจัดการตนเองและการมีส่วนร่วม 6 
6.  การบริหารจัดการองค์กรชุมชน 6  
7.  การบริหารตลาดและธุรกิจชุมชน 6 
8.  กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน                                6 
   รวม 45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development  Faculty of Agriculture 

AET 324 (352324) Sustainable Agricultural Community Economy Development 3(3-0-6) 
Abbreviation: SUS AGRI COM ECON DEV 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   

            Concept of sustainable agricultural community economy development, problems related to 
community economy development, assets and potential for community economy development, 
development of groups and networks, self-management and participation, management of community 
organizations, community marketing and business management, and case studies on sustainable 
agricultural community economy development.   

Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

1. explain concept and important components for sustainable agricultural community economy 
development. 

      2.  apply concepts related to agricultural community economy development. 
 

Course Contents        No. of Lecture Hours 

1. Concept of sustainable agricultural community economy development  6 
2. Problems related to community economy development 3 
3. Assets and potential for community economy development  6 
4. Development of groups and networks  6 
5. Self-management and participation 6 
6. Management of community organizations 6 
7. Community marketing and business management  6 
8. Case studies on sustainable agricultural community economy development  6 
                                Total 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายแนวคิดและองค์ประกอบที่ส าคัญ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เกษตรอย่างยั่งยืน 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมเสนองาน 

ตอบค าถาม และรายงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

2. ป ระยุ ก ต์ ใช้ แ นว คิ ดที่ เกี่ย ว ข้ อง กั บ  
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน  
- กรณีศึกษา  

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมเสนองาน 

ตอบค าถาม และรายงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

 
 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์               ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

                                Faculty of Agriculture      Department of Agricultural Economy and 
Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 325 (352325) 
 ชื่อกระบวนวิชา นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตร  
                                  (Social Innovation for Agricultural Community Development) 
4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

 วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา................................ 

 วิชาเฉพาะ     

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 
2.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล          อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชั้นปีที่ 3 และ 4 

4. สถานท่ีเรียน   
 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 
5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   คณะเกษตรศาสตร์  
ก.สส. 325 (352325)  นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตร 3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 

การวัดและประเมินผล A-F S/U P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาทุกครั้ง 
  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเกษตร แนวคิดและทฤษฎีด้านการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมทางสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลง: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือและการน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนเกษตร กรณีศึกษานวัตกรรมทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชนเกษตรในหลายมิติ  สิ่งที่ท้าทายและโอกาสในการพัฒนา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO): นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปัญหา องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด และผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสังคมเกษตรได้ 
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเคร่ืองมือนวัตกรรมทางสังคมในกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

 

ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   

 

 
 
 
 
 
 



2 

เน้ือหากระบวนวิชา                         จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

1.  ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบตอ่สังคมเกษตร           3 
2.  แนวคิดและทฤษฎีด้านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางสังคม            9 
3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม           6 
4.  กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง:           9 

 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
5.  เคร่ืองมือและการน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนเกษตร          9 
6. กรณีศึกษานวัตกรรมทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชนเกษตรในหลายมิติ                        6 
7.  สิ่งที่ท้าทายและโอกาสในการพัฒนา         3 

                                                รวม         45 
 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development  Faculty of Agriculture 

AET 325 (352325)  Social Innovation for Agricultural Community Development                      3(3-0-6) 
Abbreviation: SOCIAL INNOVATION AGRI COM DEV 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   

                Socio-economic problems and impacts for agricultural society; theories and concepts of change 
and building social innovation; factors affecting development of social innovation; building social 
innovation to change; aspect of natural resources, and agriculture and the environment; tools and 
applications for agricultural community development; case studies on social innovation for agricultural 
development in different dimensions, and challenges and opportunities for development.  

 
Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 

1. explain problems, concepts and impact for agricultural society.  
2. apply theories and tools for social innovation to the case studies.  

 
Course Contents         No. of Lecture Hours 

1. Socio-economic problems and impacts for agricultural society                      3 
2. Theories and concepts of change and building social innovation 9 
3. Factors affecting development of social innovation 6 
4. Building social innovation to change:  
    aspect of natural resources, and agriculture and the environment 9 
5. Tools and applications for agricultural community development   
6. Case studies on social innovation for agricultural  9 
    development in different dimensions 6 
7. Challenges and opportunities for development 3                                                                                                                       

                                                   Total 45 
 



4 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบ ายปัญห า อ งค์ประก อบ ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด และผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสังคมเกษตรได้ 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน 

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม

เสนองาน ตอบค าถาม และ
รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเคร่ืองมือ
นวัตกรรมทางสังคมในกรณีศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน  
- กรณีศึกษา  

- สอบ 
- รายงาน  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม

เสนองาน ตอบค าถาม และ
รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 332 (352332)  
 ชื่อกระบวนวิชา การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร (Diffusion of Agricultural Innovations) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

            วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

              วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 

2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  
อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3       

4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 332 (352332)   การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร                                                        3(3-0-6) 
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม การเกษตร การสื่อสารกับ 
การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการ เรียนรู้ของผู้ใหญ่ การประยุกต์ใช้แนวคิด 
การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร และกรณีศึกษาการแพร่กระจายนวัตก รรม
การเกษตร  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO):  นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรได้ 
2. ประยุกต์ใช้แนวคิดการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1.1   
PLO 1.2   
PLO 1.3   
PLO 2.1   
PLO 2.2   
PLO 3   
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  เน้ือหากระบวนวิชา                                                  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร 4.5 
2. การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร  9 
3. การยอมรับนวัตกรรมการเกษตร  6 
4. การสื่อสารกับการแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร  6 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 4.5 
6. การประยุกต์ใช้แนวคิดการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตร 

เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 
 9 

7. กรณีศึกษาการแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร  6 
รวม 45 

 

เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 332 (352332)  Diffusion of Agricultural Innovations                                                        3(3-0-6) 
Abbreviation: DIFFUSION OF AGRI INNO 
Course Type   Lecture   Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
 Concepts of agricultural innovations; diffusion and adoption of agricultural innovations; 

communication and agricultural innovation diffusion; learning and adult learning concepts; applications of 
agricultural innovation diffusion and adoption concept to agricultural extension; and, case studies on diffusion 
of agricultural innovations.  

Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 
1. explain agricultural innovation diffusion and adoption concept . 
2. apply agricultural innovation diffusion and adoption concept to agricultural extension. 

Course Contents                No. of Lecture Hours  
1. Concepts of agricultural innovations    4.5 
2. Diffusion of agricultural innovations  9 
3. Adoption of agricultural innovations  6 
4. Communication and agricultural innovation diffusion  6 
5. Learning and adult learning concepts  4.5 
6. Applications of agricultural innovation diffusion and adoption concept to 

agricultural extension  
 9 

7. Case studies on diffusion of agricultural innovations  6 
Total  45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1 .  อ ธิ บ าย แนวคิด การแพร่ก ระจาย 
และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรได้  

- บรรยาย  
- อภิปรายกลุ่มย่อย 

- สอบ  
- น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 

2. ประยุกต์ใช้แนวคิดการแพร่กระจาย
และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตร 
เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

- บรรยาย  
- อภิปรายกลุ่มย่อย  
- มอบหมายงาน 

- สอบ  
- น าเสนอผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย  
- รายงานและการน าเสนอ 

 

 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 431 (352431)   
   ชื่อกระบวนวิชา   หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 
                   (Principles of Public Relations and Communication in Agriculture) 

4. หน่วยกิต  3(3-0-6) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

  วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ชั้นปีที่ 3 และ 4 

4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 431 (352431)  หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร          3(3-0-6)  
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความรู้และความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  หลักการ องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ 
ของการประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ทางการเกษตร เคร่ืองมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร หน้าที่ คุณสมบัติ และจริยธรรมของนักประชาสั มพั นธ์   
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร  กรณีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางเกษตร และแนวทาง 
การประยุกต์ใช้วิธีการและกระบวนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในงานส่งเสริมทางการเกษตร 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO): นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักการในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางเกษตร 
2.  ประยุกต์ใช้วิธีการและกระบวนการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมทางการเกษตร 

 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1.1   

PLO 1.2   

PLO 1.3   

PLO 2.1   

PLO 2.2   

PLO 3   
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เน้ือหากระบวนวิชา                   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย   

1. ความรู้และความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                 3 
2. หลักการ องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ของ 

การประชาสัมพันธ์ 
                 
                6 

3. ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์                 6 
4. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร                 6    
5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร                 6 
6. หน้าที่ คุณสมบัติ และจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์                 3 
7. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร                 3 
8. กรณีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางเกษตร                  6 
9. แนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการและกระบวนการประชาสัมพันธ์ 

และการสื่อสารในงานส่งเสริมทางการเกษตร 
                6 

 รวม        45 
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Department of Agricultural Economy and Development                                   Faculty of Agriculture 

AET 431 (352431) Principles of Public Relations and Communication in Agriculture        3(3-0-6) 
Abbreviation: PRIN OF PR & COM IN AGRI 
Course Type   Lecture    Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation   A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
General knowledge and understanding about public relations; principles, components, importance 

and benefits of public relations; history and evolution of public relations; creating an image for agricultural 
public relations; public relations tools for agriculture; duties, qualifications and ethics of public relations 
officer; public relations and communication in organizations; case studies in public relations and 
communication in agriculture; applications of principles and process of public relations and communication 
in agricultural extension work. 

Course Learning Outcomes (CLO) : Students are able to 
1.  describe principle of public relations and communication in agriculture.  
2.  apply the principles and process of public relations in agricultural extension work. 

 
Course Contents          No. of Lecture Hours 

1. General knowledge and understanding about public relations                  3 
2. Principles, components, importance and benefits of public relations                 6 
3. History and evolution of public relations                 6 
4. Creating an image for agricultural public relations                 6 
5. Public relations tools for agriculture                 6 
6. Duties, qualifications and ethics of public relations officer                 3 
7. Public relations and communication in organizations                 3 
8. Case studies in public relations and communication in agriculture                  6 
9. Applications of principles and process of public relations and 

communication in agricultural extension work 
                 
                6 

            Total                 45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการในการประชาสัมพันธ ์
    และการสื่อสารทางเกษตร 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย (รายบุคคล) 

2. ประยุกต์ใช้วิธีการและกระบวนการ 
    ประชาสัมพันธ์ใ นง านส่ง เส ริมท าง  
    การเกษตร 

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน (รายกลุ่ม) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย (รายกลุ่ม) 

 



มคอ. 3 
รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CHIANG MAI UNIVERSITY) 
2. คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์     ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
  Faculty of Agriculture  Department of Agricultural Economy and  
      Development 

3. รหัสกระบวนวิชา ก.สส. 433 (352433)   
 ชื่อกระบวนวิชา เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 
                                  (Media Production Technology in Agricultural Extension) 

4. หน่วยกิต  3(2-2-5) 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา 
1.1 กระบวนวิชาน้ีใช้ส าหรับ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  หลายหลักสูตร     
1.2  ประเภทของกระบวนวิชา        

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา................................      

   วิชาเฉพาะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน       

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 
2.2 อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)  
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 

3. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4   

4. สถานท่ีเรียน   

 ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบุ) ............................................. 

5. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  



หมวดท่ี 2 ลักษณะและการด าเนินการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                      คณะเกษตรศาสตร์    
ก.สส. 433 (352433) เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร                                  3(2-2-5)  
ลักษณะกระบวนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติ  สหกิจศึกษา 
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
กรณีของกระบวนวิชา Selected Topic  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาทุกคร้ัง 

  นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จการศึกษาเพียงคร้ังเดียว 
 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร ความส าคัญของสื่อกับการส่งเส ริม
การเกษตร กระบวนการวางแผนการผลิตและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลการใช้สื่อใน
การส่งเสริมการเกษตร และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร    
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)  :  นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร และความส าคัญของสื่อกับการส่งเสริม 
    การเกษตรในปัจจุบัน 
2. อธิบายกระบวนการวางแผนการผลิตและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลการใช้สื่อ  
    ในการส่งเสริมการเกษตร    
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร    
 
ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

PLO/CLO CLO 1 CLO2 CLO3 
PLO 1.1    

PLO 1.2    

PLO 1.3    

PLO 2.1    

PLO 2.2    

PLO 3    
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เน้ือหากระบวนวิชา  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  
 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกบัการผลิตและการใช้สือ่ในการส่งเสริมการเกษตร    4 
 2. ความส าคัญของสื่อกับการส่งเสริมการเกษตร   2 
 3. กระบวนการวางแผนการผลิตสื่อและใชส้ื่อในการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ   
  3.1 หลักการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    8 
  3.2 หลักการในการผลิตสื่อมวลชน    8 
  3.3 หลักการในการผลิตสื่อมัลติมีเดยี    6 
 4.  การประเมินผลการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร   2 
  รวม                          30 
 
เน้ือหากระบวนวิชา  จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
 1.   การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและใชส้ื่อในการส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน   2 
 2.   การวิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร (กรณีศึกษา) 2 
 3.   การวางแผนการผลิตสื่อและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ   2 
 4.   การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กับการผลติสื่อในการส่งเสริมการเกษตร   
  4.1   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    8 
  4.2   การผลิตสื่อมวลชน    8 
  4.3   การผลิตสื่อมัลติมีเดยี    6 
 5.  การออกแบบการประเมินผลการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร   2 
                                       รวม            30  
 
เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา 
- ปรับเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมและนักศึกษาต่างคณะที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

  
กระบวนวิชาน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่  

.................... เมื่อวันที่ ............................. ก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 

 
             (ลงนาม) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
วันที่      พฤษภาคม 2565 
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Department of Agricultural Economy and Development                    Faculty of Agriculture 

AET 433 (352433) Media Production Technology in Agricultural Extension                              3(2-2-5) 
Abbreviation: MEDIA PRO TECH IN AG EXT 
Course Type    Lecture    Lab   Practice/Practicum   Cooperative Education 
Measurement and Evaluation    A-F   S/U   P 

Selected Topic in Specialized Field  Count the accumulated credits for graduation every times 
  Count the accumulated credits for graduation one-time only 

Prerequisite: AET 210 (352210) or third year standing 

Course Description   
 Concepts and principles of media production and media utilization in agricultural extension; 
importance of media in agricultural extension; planning process of media production and effective media 
utilization in agricultural extension; evaluation of media utilization in agricultural extension; and, practice on 
computer programs use for media production in agricultural extension. 

Course Learning Outcomes (CLO): Students are able to 
1.  explain concepts and principles of media production and media utilization in agricultural extension, and  
    importance of media in agricultural extension . 
2.  explain planning process of media production and effective media utilization in agricultural extension  
    and evaluation of media utilization in agricultural extension . 
3. use computer programs for media production in agricultural extension. 
 
Course Contents:                                             No. of Lecture Hours 

1.  Concepts and principles of media production and media utilization  
    in agricultural extension                                                                                             4 
2.  Importance of media in agricultural extension                       2 
3.  Planning process of media production and effective media utilization 
    in agricultural extension  

         3.1 Principles of printing media production    8 
         3.2 Principles of mass media production 8 
         3.3 Principles of multimedia production 6 

4.   Evaluation of media utilization in agricultural extension                       2 
                           Total                                                         30  
 

 



4 

 
Course Contents:                                                                                   No. of Lab. Hours 

1. Analyzing the current situation of media production and utilization  
    in agricultural extension                                                                                             2 
2. Analyzing the need assessment of media utilization for agricultural extension  

         of farmers (Case study)        2 
3. Planning process of media production and media utilization for effective 

         agricultural extension         2 
4. Practice on computer programs use for media production in agricultural extension  

         4.1 Printing media production 8 
         4.2 Mass media production                          8 
         4.3 Multimedia production                                6 
 5. Evaluation design of media utilization in agricultural extension 2 

                                                         Total           30 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการผลติ

และการใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร 
และความส าคัญของสื่อกับการส่งเสริม
การเกษตรในปัจจุบัน 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคล) 

2. อธิบายกระบวนการวางแผนการผลิตและ 
    การใช้สื่อในการส่งเสริมก ารเกษ ต รที่ มี  
    ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการใช้สื่อ  
    ในการส่งเสริมการเกษตร    

- บรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน (รายบุคคล) 

- สอบ 
- อภิปรายผลในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  (รายบุคคล) 

3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อใน 
    การส่งเสริมการเกษตร    
 

- บรรยาย 
- มอบหมายงาน (รายบุคคล)  

- สอบ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย  
  และการน าเสนอในชั้นเรียน 
  (รายบุคคล) 

 

 

 


