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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตกำแพงแสน  คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25550021101983 

 ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

  ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics   

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) 

  ชื่อยอ :  วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) 

 ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Science (Agricultural Machinery and Mechatronics) 

   ชื่อยอ :  B.S. (Agricultural Machinery and Mechatronics) 

 

3. วิชาเอก (ถามี)  

  ไมมี 

 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ) 

 5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 สถานภาพของหลักสูตร 

 - หลักสูตรปรับปรงุ กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

  - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

    - เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2541 

  - ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2560 

 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี          

  เม่ือวันท่ี                                       

   - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี   

  เม่ือวันท่ี                                        

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 1.  รับราชการในสาขาเครื่องจักรกลเกษตรและท่ีเก่ียวของ  

 2. พนักงานบริษัท ฟารม และธุรกิจเกษตรตาง ๆ 

 3.  นักวิชาการและนักวิจัย ท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน   

 4.  ธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวของโดยตรงและทางออมกับการเกษตรกรรม 

 5.   อาชีพอิสระอ่ืนๆ 
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  9. ช่ือ นามสกุล ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. นายนนทวัชร ชัยณรงค ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 

   M.Eng. Agricultural Engineering Asian Institute of Technology 2545 

2. นายบัณฑูร  ชุนสิทธิ์ 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

สถ.บ.  สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2529 

   ผ.ม.  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2534 

3. นายพงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ ์ รองศาสตราจารย วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 

   M.S. Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 2541 

4. นายสมบัติ ขาวประทีป ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538 

   วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 

   Ph.D. Agricultural Engineering and Management University of Southern 

Queensland, Australia 

2561 

5. นายสมพงษ เจษฎาธรรมสถิต ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 เฉพาะในสถาบัน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร กำแพงแสน  วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเกษตรกรรมเปนรากฐานหลักของประเทศไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชากรสวนใหญทำ

อาชีพเกษตรกร เพื่อตอบสนองความตองการสินคาทางการเกษตรในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นการพัฒนา

ในภาคการเกษตรจึงมีความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศและโลก ในปจจุบันปจจัยในการผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือเปนสินคาหรือนำไปอุปโภคและบริโภคนั้นมีขอจำกัดมากข้ึน อาทิเชน การลดลงของพ้ืนท่ีการผลิต 

ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และการเพิ่มขึ้นของรอยละของผูสูงอายุ

ท่ีทำการเกษตร เปนตน ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงมีความจำเปนตองพิจารณาในปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

 11.1.1 ความสำคัญของเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกสในภาคเกษตรกรรม 

   ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และโดยสวนใหญเปน

ผูสูงอายุ ดังนั้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีตาง ๆ สามารถเขามาทดแทนแรงงาน และยังสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตร ตลอดจนมีผลตอการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกท้ัง

การใชเครื่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังชวยในการทำงานดานเกษตรใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนในปจจุบันมี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและชวยเพิ่มประสิทธิภาพของงานเกษตร เชน เทคโนโลยีการใหน้ำพืช เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว โรงเรือนทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเกษตร และระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้น

จึงมีความตองการบุคลากรที่มีทักษะดานการพัฒนา ออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร

และเทคโนโลยีเหลานี้ เพื่อสามารถทำงานในภาคการเกษตรทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสงเสริม

และใหความรูแกเกษตรกร ดำเนินการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถทำวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีใหแก

เกษตรกรได 

 11.1.2 การพัฒนาประเทศไปสูประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 

  สินคาทางการเกษตรนับไดวาเปนสินคาสงออกหลักของประเทศไทย ซึ่งทำรายไดใหแก

ประเทศเปนจำนวนมหาศาล ดังนั้นเพื่อเพิ่มกำลังการสงออกสินคาเกษตรสูตางประเทศ ระบบการผลิตใน

การเกษตรจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีดานการเกษตรเขามาประยุกตใช อาทิ

เชน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เทคโนโลยีการใหน้ำพืช เทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว เมคคาทรอนิกสการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลและทรัพยากรเกษตร เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใหกาวสูประเทศอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นจึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู

ประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 



 มคอ. 2 

          
- 5 - 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เนื่องจากโครงสรางทางสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหแนวความคิด 

ความเปนอยู และวัฒนธรรมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงหลายปที่ผานมา คนไทยมีความ

ตระหนักตอคุณภาพของการดำรงชีพมากขึ ้น อาทิเช น ความปลอดภัยในการบริโภค ความสำนึกตอ

สภาพแวดลอมรอบ ๆ สังคมที่ตนอาศัยอยู เปนตน ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร จึงตองใหความสำคัญกับปจจัยดังตอไปนี้เชนกัน 

 11.2.1 ความตระหนักในการจัดการเครื่องจักรกลและทรัพยากรเกษตรในการผลิตอยางคุมคาและมี

ประสิทธิภาพ 

 11.2.2 ความตระหนักในดานการผลิตสินคาการเกษตรท่ีปลอดภัย เพ่ือสุขภาพอันดีของผูบริโภค 

  11.2.3 ความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นำและ

ขับเคลื่อนการเกษตรอุตสาหกรรมใหเปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร ในครั้งนี้

มุงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโลก รวมท้ังการ

ตอบสนองตอเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ขางเคียง 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานการผลิตบุคลากรสาย 

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรท่ีมีทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีและเมคคาทรอนิกสเกษตร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ขางเคียง  

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ

ประเทศและของโลก  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการเปดสอนทางดานเกษตรวิศวกรรม (หลักสูตร 5 ป) นับตั้งแตเริ่มเปด

มหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ. 2486 ตอมาไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเปนสาขาเกษตรกลวิธาน จนกระทั่งในป     

พ.ศ. 2550 ไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี ่ยนชื ่อหลักสูตรเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร มาจนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดผลิตบัณฑิต ทางดาน

เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกสเกษตร เปนจำนวนมากกวา 2,000 คน บัณฑิตจำนวน

ดังกลาวกระจายอยูในภาคสวนตาง ๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการใหน้ำพืช โรงงาน

น้ำตาล ธุรกิจฟารม และอื ่น ๆ ขางเคียง ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร ที่มีการปรับปรุงในครั้งนี้ยังคงตอบสนองตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานการผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพใหเพียงพอตามความตองการของประเทศ 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมสาระอยูดีมีสุข กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ กลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร กลุมสาระสุนทรีศาสตร  

  - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก เคมีทั่วไป เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ หลักสถิติ และหลัก

ชีววิทยา   

 - กลุมวิชาเกษตรศาสตรทั่วไป ไดแก การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรเบื้องตน การสงเสริมและ

ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร 

วิทยาศาสตรทางดิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน ปุย  

 - วิชาเฉพาะบังคับ ไดแก แคลคูลัส ฟสิกสอยางสังเขป ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ  

 - วิชาเฉพาะเลือก ไดแก สหกิจศึกษา 

13.2  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดใหนิสิตจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเรียน หากนิสิตมีความสนใจ มี

จำนวน 1 รายวิชา คือ วิชา 02027201 นวัตกรรมเกษตรเพื่อฟารมสมัยใหม (Agricultural Innovation for 

Modern Farm)  

13.3  การบริหารจัดการ   

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวของท่ี

ใหบริการการสอนวิชาตาง ๆ ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 

 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   

   เพื่อความเปนเลิศทางการบริหาร  จัดการ เทคโนโลยี  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 

โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความรู คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน

การพัฒนางานวิจัย และงานวิชาการท่ีเปนประโยชน ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แบบยั่งยืน  

 1.2  ความสำคัญ 

   ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีรายไดจากการสงออกสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม

เกษตรท่ีสำคัญ และยังมีศักยภาพในการขยายการผลิตสินคาเกษตรท้ังดานปริมาณและคุณภาพในการแขงขันใน

ตลาดโลก แตเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และแรงงานโดยสวนใหญเปน

ผูสูงอายุ ซึ่งปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก 
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เทคโนโลยีการใหน้ำพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีโรงเรือนและอาคารทางการเกษตร  และ

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรและเมคคาทรอนิกสในงานเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้สามารถเขามา

ทดแทนแรงงาน และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ทำใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นท้ัง

ดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั ้งการใชเครื ่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังชวยในการทำงานดาน

การเกษตรใหดียิ่งขึ้น และทำใหการเกษตรแมนยำขึ้น (precision agriculture)  ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรที่ปลอดภัย  และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการสงออกสินคาเกษตร ดังนั้นจึงมีความตองการ

บุคลากรท่ีมีทักษะดานการพัฒนา การออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี

เหลานี้ เพื่อสามารถทำงานในภาคการเกษตร ทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสงเสริมและใหความรู

แกเกษตรกร ตลอดจนดำเนินการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถทำวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีใหแก

เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3  วัตถุประสงค 

  เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที ่ดีตอการประกอบอาชีพดาน

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร ตลอดจนมีทักษะการเปนผูนำ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีน้ำใจ สามารถทำงาน

เปนทีม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ และรักองคกร 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการพฒันา

หลักสูตร 

1.1 วิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาของหลักสูตร 1.1 รายงานผลการวิจัยในชัน้เรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน / มีการนำ

ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใชในการ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 1.2 วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตร 1.2 รายงานผลการวิจัยสถาบันเพื่อ

พัฒนาหลักสูตร / มีการนำ

ผลการวิจัยสถาบนัไปใชในการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2. สงเสริมและพฒันาคุณวุฒิและ

ตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารยประจำหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 

 

 

2.1  จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจัย

และการเสนอผลงานทางวิชาใหแก

อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารย

ผูสอนในหลักสูตร 

2.1 แผนงานและงบประมาณในการ

สนับสนนุการวิจัยและการเสนอ

ผลงานทางวชิาใหแกอาจารยประจำ

หลักสูตรและอาจารยผูสอนใน

หลักสูตร / มีแผนงานและ

งบประมาณสนับสนนุการวิจัยและ

การเสนอผลงานทางวชิาใหแก

อาจารยประจำหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

 2.2  สงเสริมอาจารยประจำหลกัสตูรและ

อาจารยผูสอนในหลักสูตรขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการทีสู่งข้ึน 

2.2 มีโครงการสงเสริมสนับสนนุการ

วิจัยและการเสนอผลงานทางวชิา

ใหแกอาจารยประจำหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนในหลักสูตร / 

อาจารยประจำและอาจารยผูสอน

ในหลักสูตรมีการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุให

มีความรูและประสบการณที่

เก่ียวของกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

3.   จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนนุใหมีความรูและ

ประสบการณที่เก่ียวของกับการเรียน

การสอนในรายวชิาที่เก่ียวของ 

3.  แผนงานและโครงการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน / มีการ

ดำเนินโครงการและมบีุคลากรเขา

รวมไมนอยกวารอยละ 80 และมี

การประเมินผลกอนและหลังการ

เขารวมโครงการเพื่อติดตามผลที่

เกิดจากการเขารวมโครงการ 

4. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดวย

ภาษาตางประเทศ 

4. จัดโครงการฝกอบรมใหแกนิสิต เพื่อ

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดวย

ภาษาตางประเทศ 

4.  แผนงานและโครงการฝกอบรมใหแก

นิสิต เพื่อพัฒนาทักษะดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารดวยภาษาตางประเทศ / มี

การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดวยภาษาตางประเทศใหแก

นิสิต และมีการประเมินผลกอนและ

หลังการเขารวมโครงการเพื่อ

ติดตามผลที่เกิดจากการเขารวม

โครงการ 

5. จัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการ

สอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอ

การจัดการการเรียนการสอน 

5.   ประชุมคณาจารย และผูชวยสอน ใน

การจัดหาครุภัณฑใหม / ซอมแซม

ครุภัณฑที่มีอยู รวมทั้งมีแผนจัดหา

ครุภัณฑทดแทนที่เสื่อมสภาพ เพื่อ

การเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

5.  การประชุมภาควิชา / แผนงาน

จัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน

ที่ทันสมัยและเพยีงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน / มีการ

ดำเนินการจัดหาครุภัณฑเพื่อการ

เรียนการสอนที่ทันสมัยและเพยีงพอ

ตอการจัดการเรียนการสอนและมี

การประเมินผลความพึงพอใจ นำ

ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

6. พัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่เพื่อการเรียนการสอน 

6.   มีแผนพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่เพื่อการเรียนการสอน 

6.  มอบหมายผูรับผิดชอบใหดูแลและ

ซอมแซมอาคารสถานที่เพื่อการ

เรียนการสอนได ใหมีประสทิธิภาพ 

/ ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการ

เรียนการสอน / มีการประชุม

ภาควิชาในการวางแผนพฒันา และ

ดำเนินการปรับปรุง เพื่อการเรียน

การสอนและประเมินผลการสำรวจ

ความพึงพอใจของนิสิตและ

ผูใชบริการเพื่อนำขอมูลมาใชในการ

ปรับปรุง 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1  ระบบ 

  ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปรกติ 1 ภาคการศึกษาปรกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ไมมี 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการ   

วัน-เวลาราชการ 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
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2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทางสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

  1. เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง 

  2. เปนคนวิกลจริต 

  3. เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคสำคัญท่ีจะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา 

  4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 

 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  

- ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย ท่ีมีรูปแบบการเรียน

แตกตางไปจากเดิมท่ีคุนเคย มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนิสิตตองสามารถ

จัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

- ปญหานักเรียนท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ  

- ปญหาการขาดทักษะและความรูดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีดีพอ 

2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนิสิตในขอ 2.3 

 -  มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทำหนาท่ีสอดสองดูแล   ใหคำปรึกษาแนะนำ

ท้ังดานการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมของภาควิชาฯ แนะนำการ

วางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

 -  มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะเกษตร กำแพงแสน ใหความชวยเหลือแกอาจารย 

ท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดูแลนิสิต เชน การปฐมนิเทศ วันพบผูปกครอง การจัดกิจกรรมสอน

เสริมในรายวิชาพ้ืนฐาน เปนตน 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายใหนิสิตชั้นปท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledge of the Land)  ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อใหนิสิตไดเรียนรู

เก่ียวกับประวัติ เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือความกินดี

อยูดีของชาติ การเรียนรูคนตนแบบ การสำนึกในความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก การเสริมสรางและ

พัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทำงานสูเปาหมายภายใตบริบทความสำนึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี 

และวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for Undergraduate Student) ใน

ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อใหนิสิตไดรับการพัฒนาชีวิตที่จำเปนสำหรับนิสิตระดับมหาวิทยาลัย ใหสามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม รับทราบกฎระเบียบและใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู ทั้งดาน

วิชาการ กิจกรรม และการมีสวนรวมในสังคมอยางเหมาะสม  

- หลักสูตรฯ จัดการสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร ท่ีตองใชในหลักสูตรใหแกนิสิต 

- หลักสูตรฯ จัดทำโครงการอบรมเสริมความรูดานภาษาอังกฤษใหกับนิสิต  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปท่ี 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 50 50 50 50 50 

2 - 50 50 50 50 

3 - - 50 50 50 

4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จำนวนนิสิตท่ีคาดวาจะจบ - - - - 50 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 ใชงบประมาณของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้   

             (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบประมาณรายรับ      

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

(แบบเหมาจาย) 

600,000 1,200,000 2,400,000 4,800,000 4,800,000 

คาลงทะเบียน 830,000 1,600,000 3,200,000 6,400,000 6,400,000 

รวมท้ังสิ้น 1,430,00 2,800,000 5,600,000 11,200,000 11,200,000 

งบประมาณรายจาย      

งบบุคลากร 1,022,000 1,040,000 1,062,000 1,082,000 1,102,000 

งบดำเนินงาน 2,034,200 2,134,200 2,214,000 2,294,000 2,274,000 

งบลงทุน 886,500 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบอุดหนุน 441,800 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมท้ังสิ้น 4,384,500 4,676,200 4,776,000 4,876,000 4,876,000 

จำนวนนิสิต 50 100 150 200 200 

คาใชจายตอหัวในการผลิต

บัณฑิตตามหลักสูตร 

87,690 46,762 31,840 24,380 24,380 

* หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนิสิต 33,698.14 บาทตอป 
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2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา  และการลงทะเบียนขามสถาบัน (ถามี)  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดังนี้ 

• ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 
20.1 นิสิตท่ีมีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย 

20.1.1 นิสิตที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือยายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่ปรากฏ
อยูในหลักสูตรท่ีรับเขา  

20.1.2 นิสิตที่สอบคัดเลือกเขามาใหมไมมีสิทธิเทียบรายวิชา ยกเวนนิสิตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไมเกิน 2 ป จึงมีสิทธิขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนน 
ไมต่ำกวา C หรือ 2.0  

20.1.3 นิสิตในโครงการความรวมมือ ท่ีไดกำหนดไวในโครงการวาสามารถขอเทียบรายวิชาได  
20.1.4 นิสิตท่ีรับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอ่ืน  
20.1.5 นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต  

20.2 เกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย  
20.2.1 การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น เปน

รายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเขา โดยไดระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือ 2.0 ใหบันทึกเปน 
P เทานั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิตรวมตาม
หลักสูตรที่รับเขา สวนนิสิตที่รับเขาศึกษาตอสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินสองในสาม
ของหนวยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะท่ีรับเขา 

20.2.2 การเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตตางสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น  

20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุมวิชา  
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่จะนำมาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่เทียบ

ได ตองมีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 และจำนวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาที่จะนำมาขอ
เทียบโอนตองไมนอยกวาจำนวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาท่ีเทียบโอนได 

20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือ 
2.0 เทียบไดระดับคะแนน P  

20.3.3 กรณีท่ีรายวิชาท่ีจะนำมาขอเทียบโอนเปนรายวิชาในระบบการเรียนท่ีมิใชระบบทวิภาค 
ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจำนวนหนวยกิตใหไดตามเกณฑของระบบ
ทวิภาค 

20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอน
จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจาก
คณบดีเจาสังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดใหมีการทดสอบขอเขียน หรือภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 
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20.5 นิสิตตองดำเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเวนไมตองเรียน โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีเจาสังกัดนิสิต และสงหลักฐานการขออนุมัติตอคณบดีเจาสังกัด
นิสิตภายในภาคการศึกษาปกติแรกท่ีนิสิตยายคณะ ยายหลักสูตร ยายสาขาวิชาเอก ไดรับคัดเลือกเขาศึกษา
หรือรับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเปนไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จตามกำหนด ใหอยูใน 
ดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดนิสิต  

• ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันและการเรียนขามวิทยาเขต 

21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขามสถาบันไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการลงทะเบียนเรยีน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประเภทไมนับหนวยกิต (audit) การอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนอำนาจ
ของคณบดีเจาสังกัดนิสิต 

21.2 นิสิตท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถาบันเพ่ือนับหนวยกิตในหลักสูตร จะตองเปนไปตาม
เง่ือนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

21.2.1 เปนนิสิตที่อยูในโครงการของหลักสูตรที่จัดใหมีการเรียนการสอนรวมระหวางสถาบัน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดหลักสูตร 

21.2.2 เปนนิสิตที ่ลงทะเบียนเร ียนในภาคการศึกษาปส ุดทาย แตรายวิชาที ่จะเร ียนไมเปดสอนใน 

ภาคการศึกษาน้ันๆ  

21.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะตองไดรับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัด
รายวิชา โดยถือเกณฑเนื้อหาและจำนวนหนวยกิตเปนหลัก 

21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นใหบันทึกเปน  P หรือ NP และไมนำไปคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ยกเวนการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่จัดรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผู รับผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของ
คณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยสามารถนำมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมได 

21.5 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ ๒1.4 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต และ
อนุมัติโดยรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ 

21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอนุมัติ
จากคณบดีเจาสังกัดนิสิต ทั้งนี้ตองลงทะเบียนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด
กอนจึงจะชำระคาธรรมเนียมการรับลงทะเบียนขามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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