
  

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตก าแพงแสน  คณะเกษตร ก าแพงแสน  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25550021101983 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
  ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics   
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
  ชื่อย่อ :  วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
 ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Science (Agricultural Machinery and Mechatronics) 
   ชื่อย่อ :  B.S. (Agricultural Machinery and Mechatronics) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รปูแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ) 
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
  - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
    - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 
  - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ปี พ.ศ. 2562 



  

 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  รับราชการในสาขาเครื่องจักรกลเกษตรและที่เก่ียวข้อง  
 2. พนักงานบริษัท ฟาร์ม และธุรกิจเกษตรต่าง ๆ 
 3.  นักวิชาการและนักวิจัย ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน   
 4.  ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับการเกษตรกรรม 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 เฉพาะในสถาบัน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร ก าแพงแสน  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การเกษตรกรรมเป็นรากฐานหลักของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการสินค้าทางการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาในภาคการเกษตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศและโลก ในปัจจุบันปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นสินค้าหรือน าไปอุปโภคบริโภคนั้นมีข้อจ ากัดมากข้ึน 
อาทิเช่น การลดลงของพ้ืนที่การผลิต ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และการเพ่ิมข้ึนของร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ท าการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาในปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 11.1.1 ความส าคัญของเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกส์ในภาคเกษตรกรรม 
   ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น

เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเข้ามาทดแทนแรงงาน และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเกษตรกร 
ตลอดจนมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกท้ังการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังช่วย
ในการท างานด้านเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานเกษตร เช่น 
เทคโนโลยีการให้น้ าพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว โรงเรือนทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเกษตร และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการพัฒนา ออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการเครื่องจักรกล
เกษตรและเทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือสามารถท างานในภาคการเกษตรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้
แก่เกษตรกร ด าเนินการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถท าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ท้องถิ่นได้ 

 11.1.2 การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 
  สินค้าทางการเกษตรนับได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทย ซึ่งท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวน

มหาศาล ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมก าลังการส่งออกสินค้าเกษตรสู่ต่างประเทศ ระบบการผลิตในการเกษตรจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตโดยการน าเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีการให้น้ าพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เมคคาทรอนิกส์การเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลและ
ทรัพยากรเกษตร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศเกษตร
อุตสาหกรรม 

     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้แนวความคิด ความเป็นอยู่ และ

วัฒนธรรมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนไทยมีความตระหนักต่อคุณภาพของการด ารงชีพมากข้ึน 
อาทิเช่น ความปลอดภัยในการบริโภค ความส านึกต่อสภาพแวดล้อมรอบ ๆ สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จึงต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้เช่นกัน 

 11.2.1 ความตระหนักในการจัดการเครื่องจักรกลและทรัพยากรเกษตรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 11.2.2 ความตระหนักในด้านการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือสุขภาพอันดีของผู้อุปโภคและบริโภค 



  

  11.2.3 ความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนการเกษตร
อุตสาหกรรมให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ในครั้งนี้มุ่งตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโลก รวมทั้งการตอบสนองต่อเกษตรอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ข้างเคียง 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านการผลิตบุคลากรสาย 
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี
และเมคคาทรอนิกส์เกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ข้างเคียง  

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของ
โลก  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเปิดสอนทางด้านเกษตรวิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปี) นับตั้งแต่เริ่มเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อปี 

พ.ศ. 2486 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาเกษตรกลวิธาน จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มาจนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกส์เกษตร เป็นจ านวนมากกว่า 
2,000 คน บัณฑิตจ านวนดังกล่าวกระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการให้น้ าพืช โรงงาน
น้ าตาล ธุรกิจฟาร์ม และอ่ืน ๆ ข้างเคียง ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร ที่มีการปรับปรุงในครั้งนี้ยังคงตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพให้เพียงพอตามความต้องการของประเทศ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร กลุ่มสาระสุนทรีศาสตร์  
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมทีั่วไป เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ หลักสถิติ และหลักชีววิทยา   

 - กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรเบื้องต้น การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ วิทยาศาสตร์ทางดิน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านพืชสวน ปุ๋ย  

 - วิชาเฉพาะบังคับ ได้แก่ แคลคูลัส ฟิสิกส์อย่างสังเขป ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ  
 - วิชาเฉพาะเลือก ได้แก่ สหกิจศึกษา 

13.2  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 
 ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ   
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการการสอนวิชา
ต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 
 


