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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตกําแพงแสน  คณะเกษตร กําแพงแสน  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

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 141 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 
 - หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
  - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 
    - เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2541 
  - ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2555 
 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี       
2/2560  เม่ือวันท่ี 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 
   - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี       
เม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.    
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ป พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  รับราชการในสาขาเครื่องจักรกลเกษตรและท่ีเก่ียวของ  
 2. พนักงานบริษัท ฟารม และธุรกิจเกษตรตาง ๆ 
 3.  นักวิชาการและนักวิจัย ท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน   
 4.  ธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวของโดยตรงและทางออมกับการเกษตรกรรม 
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  9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

ช่ือ - สกุล 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา (ทุกระดับ) 
 

สําเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. 3-2510-00477-70-6 อาจารย นายชุติ มวงประเสริฐ วศ.ม.  วิศวกรรมเกษตร                    มหาวิทยาลยัขอนแกน 2544 
    วท.บ.  เกษตรกลวิธาน สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ชลบุรี 2534 

2. 3-1899-00027-18-7 รองศาสตราจารย นายบพิตร  ตั้งวงศกิจ วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2540 
    วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2525 

3. 3-7499-00490-80-9 ผูชวยศาสตราจารย 
 

นายบัณฑรู  ชุนสิทธ์ิ 
 

ผ.ม.  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2534 

    สถ.บ.  สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2529 

4. 4-4099-00006-63-1 รองศาสตราจารย นายพงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ ์ M.S. Computer and Engineering Management มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 2541 
    วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2534 

5. 3-5099-0058-820-7 รองศาสตราจารย นางรัตนา  ตั้งวงศกิจ Ph.D. Agricultural Systems and Engineering Asian Institute of Technology 2549 
    M.S. Agricultural Machinery and Management Asian Institute of Technology 2532 
    วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2526 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 เฉพาะในสถาบัน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร กําแพงแสน  วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การเกษตรกรรมเปนรากฐานหลักของประเทศไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชากรสวนใหญทํา

อาชีพเกษตรกร เพ่ือตอบสนองความตองการสินคาทางการเกษตรในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นการพัฒนา
ในภาคการเกษตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศและโลก ในปจจุบันปจจัยในการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเปนสินคาหรือนําไปอุปโภคบริโภคนั้นมีขอจํากัดมากข้ึน อาทิเชน การลดลงของพ้ืนท่ีการผลิต 
ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และการเพ่ิมข้ึนของรอยละของผูสูงอายุ
ท่ีทําการเกษตร เปนตน ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงมีความจําเปนตองพิจารณาในปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

 11.1.1 ความสําคัญของเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกสในภาคเกษตรกรรม 
   ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และโดยสวนใหญเปน

ผูสูงอายุ ดังนั้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีตาง ๆ สามารถเขามาทดแทนแรงงาน และยังสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของเกษตรกร ตลอดจนมีผลตอการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกท้ัง
การใชเครื่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังชวยในการทํางานดานเกษตรใหดียิ่งข้ึน ตลอดจนในปจจุบันมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานเกษตร เชน เทคโนโลยีการใหน้ําพืช เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว โรงเรือนทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเกษตร และระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้น
จึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีทักษะดานการพัฒนา ออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
และเทคโนโลยีเหลานี้ เพ่ือสามารถทํางานในภาคการเกษตรท้ังหนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสงเสริม
และใหความรูแกเกษตรกร ดําเนินการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถทําวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีใหแก
ทองถ่ินได 

 11.1.2 การพัฒนาประเทศไปสูประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 
  สินคาทางการเกษตรนับไดวาเปนสินคาสงออกหลักของประเทศไทย ซ่ึงทํารายไดใหแก

ประเทศเปนจํานวนมหาศาล ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมกําลังการสงออกสินคาเกษตรสูตางประเทศ ระบบการผลิตใน
การเกษตรจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีดานการเกษตรเขามาประยุกตใช อาทิ
เชน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เทคโนโลยีการใหน้ําพืช 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เมคคาทรอนิกสการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลและทรัพยากรเกษตร เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใหกาวสูประเทศอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศไปสูประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากโครงสรางทางสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหแนวความคิด 

ความเปนอยู และวัฒนธรรมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงหลายปท่ีผานมา คนไทยมีความ
ตระหนักตอคุณภาพของการดํารงชีพมากข้ึน อาทิเชน ความปลอดภัยในการบริโภค ความสํานึกตอ
สภาพแวดลอมรอบ ๆ สังคมท่ีตนอาศัยอยู เปนตน ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร จึงตองใหความสําคัญกับปจจัยดังตอไปนี้เชนกัน 
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 11.2.1 ความตระหนักในการจัดการเครื่องจักรกลและทรัพยากรเกษตรในการผลิตอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

 11.2.2 ความตระหนักในดานการผลิตสินคาการเกษตรท่ีปลอดภัยเพ่ือสุขภาพอันดีของผูอุปโภคและ
บริโภค 

  11.2.3 ความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําและ
ขับเคลื่อนการเกษตรอุตสาหกรรมใหเปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร ในครั้ง

นี้มุงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโลก รวมท้ังการ
ตอบสนองตอเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ขางเคียง 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานการผลิตบุคลากรสาย 
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรท่ีมีทักษะความรูความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีและเมคคาทรอนิกสเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ขางเคียง  

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศและของโลก  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการเปดสอนทางดานเกษตรวิศวกรรม (หลักสูตร 5 ป) นับตั้งแตเริ่มเปด

มหาวิทยาลัยเม่ือป พ.ศ. 2486 ตอมาไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเปนสาขาเกษตรกลวิธาน จนกระท่ังในป พ.ศ. 
2549 ไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกสเกษตร มาจนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดผลิตบัณฑิต ทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 
เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกสเกษตร เปนจํานวนมากกวา 2,000 คน บัณฑิตจํานวนดังกลาวกระจายอยูในภาค
สวนตาง ๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการใหน้ําพืช โรงงานน้ําตาล ธุรกิจฟารม และอ่ืน ๆ 
ขางเคียง ท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอ
นิกสเกษตร ท่ีมีการปรับปรุงในครั้งนี้ยังคงตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานการผลิต
บัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพใหเพียงพอตามความตองการของประเทศ 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมสาระอยูดีมีสุข กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ กลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร กลุมสาระสุนทรีศาสตร  
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก เคมีท่ัวไป เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ หลักสถิติ และหลัก
ชีววิทยา   

 - กลุมวิชาเกษตรศาสตรท่ัวไป ไดแก การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรเบื้องตน การสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร 
วิทยาศาสตรทางดิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน ปุย  

 - วิชาเฉพาะบังคับ ไดแก แคลคูลัส ฟสิกสอยางสังเขป ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ  
 - วิชาเฉพาะเลือก ไดแก สหกิจศึกษา 
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13.2  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 
 ไมมี 

13.3  การบริหารจัดการ   
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวของท่ี
ใหบริการการสอนวิชาตาง ๆ ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   
   เพ่ือความเปนเลิศทางการบริหาร  จัดการ เทคโนโลยี  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 
โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความรู คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน
การพัฒนางานวิจัย และงานวิชาการท่ีเปนประโยชน ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แบบยั่งยืน  

 1.2  ความสําคัญ 
   ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีรายไดจากการสงออกสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีสําคัญ และยังมีศักยภาพในการขยายการผลิตสินคาเกษตรท้ังดานปริมาณและคุณภาพในการแขงขันใน
ตลาดโลก แตเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และแรงงานโดยสวนใหญเปน
ผูสูงอายุ ซ่ึงปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก 
เทคโนโลยีการใหน้ําพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีโรงเรือนและอาคารทางการเกษตร  และ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรและเมคคาทรอนิกสในงานเกษตร ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้สามารถเขามา
ทดแทนแรงงาน และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนท้ัง
ดานปริมาณและคุณภาพ อีกท้ังการใชเครื่องจักรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังชวยในการทํางานดานเกษตรให
ดียิ่งข้ึน และทําใหการเกษตรแมนยําข้ึน (precision agriculture)  ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัย  และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในการสงออกสินคาเกษตร ดังนั้นจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีทักษะ
ดานการพัฒนา ออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีเหลานี้ เพ่ือสามารถ
ทํางานในภาคการเกษตร ท้ังหนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกร ตลอดจน
ดําเนินการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ จนสามารถทําวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีใหแกทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 1.3  วัตถุประสงค 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพดาน
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร ตลอดจนมีทักษะการเปนผูนํา มีบุคลิกภาพท่ีดี มีน้ําใจ สามารถทํางาน
เปนทีม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ และรักองคกร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการพฒันา
หลักสูตร 

1.1 วิจัยในชัน้เรียนในรายวิชาของหลักสูตร 1.1 รายงานผลการวิจัยในชัน้เรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน / มีการนํา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 1.2 วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตร 1.2 รายงานผลการวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร / มีการนํา
ผลการวิจัยสถาบนัไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2. สงเสริมและพฒันาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจาํหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 
 
 

2.1  จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจัย
และการเสนอผลงานทางวิชาใหแก
อาจารยประจาํหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนในหลักสูตร 

2.1 แผนงานและงบประมาณในการ
สนับสนนุการวิจัยและการเสนอ
ผลงานทางวชิาใหแกอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอนใน
หลักสูตร / มีแผนงานและ
งบประมาณสนับสนนุการวิจัยและ
การเสนอผลงานทางวชิาใหแก
อาจารยประจาํหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 2.2  สงเสริมอาจารยประจําหลกัสูตรและ
อาจารยผูสอนในหลักสูตรขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการทีสู่งข้ึน 

2.2 มีโครงการสงเสริมสนับสนนุการ
วิจัยและการเสนอผลงานทางวชิา
ใหแกอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร / 
อาจารยประจาํและอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรมีการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุให
มีความรูและประสบการณที่
เก่ียวของกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

3.   จัดโครงการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนนุใหมีความรูและ
ประสบการณที่เก่ียวของกับการเรียน
การสอนในรายวชิาที่เก่ียวของ 

3.  แผนงานและโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน / มีการ
ดําเนินโครงการและมบีุคลการเขา
รวมไมนอยกวารอยละ 80 และมี
การประเมินผลกอนและหลังการ
เขารวมโครงการเพื่อติดตามผลที่
เกิดจากการเขารวมโครงการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
4. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ 

4. จัดโครงการฝกอบรมใหแกนิสิตเพื่อ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ 

4.  แผนงานและโครงการฝกอบรมใหแก
นิสิตเพื่อพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารดวยภาษาตางประเทศ / มี
การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารดวยภาษาตางประเทศใหแก
นิสิต และมีการประเมินผลกอนและ
หลังการเขารวมโครงการเพื่อ
ติดตามผลที่เกิดจากการเขารวม
โครงการ 

5. สํารวจและจัดหาครุภัณฑเพือ่
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 

5.   สํารวจและจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน 

5.  มีแผนงานและโครงงการการสํารวจ
และจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน / มีการ
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑเพื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอนและมี
การประเมินผลความพึงพอใจของ
นิสิตที่ใชบริการและนําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง 

6. พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพื่อการเรียนการสอน 

6.   มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพื่อการเรียนการสอน 

6.  มีแผนงานและโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการ
เรียนการสอน / มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและ
ประเมนิผลการสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตและบุคลากรเพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผน 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 

  เปนระบบทวิภาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการ   
วัน-เวลาราชการ 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาทางสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
- ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
- ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย ท่ีมีรูปแบบการเรียน

แตกตางไปจากเดิมท่ีคุนเคย มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนิสิตตองสามารถ
จัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

- ปญหานักเรียนท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษไม
เพียงพอ 

- ปญหาการขาดทักษะและความรูดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีดีพอ 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
 -  มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล   ใหคําปรึกษาแนะนํา

ท้ังดานการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมของภาควิชาฯ แนะนําการ
วางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

 -   มีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของคณะเกษตร กําแพงแสน ใหความชวยเหลือแกอาจารย 
ท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดูแลนิสิต เชน การปฐมนิเทศ วันพบผูปกครอง  การจัดกิจกรรมสอน
เสริมในรายวิชาพ้ืนฐาน เปนตน 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายใหนิสิตชั้นปท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledge of the Land)  ในภาคการศึกษาท่ี 1 เพ่ือใหนิสิตนิสิตได
เรียนรูเก่ียวกับประวัติ เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือ
ความกินดีอยูดีของชาติ การเรียนรูคนตนแบบ การสํานึกในความเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก การ
เสริมสรางและพัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทํางานสูเปาหมายภายใตบริบทความสํานึกดี มุงม่ัน 
สรางสรรค สามัคคี และวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for 
Undergraduate Student) ในภาคการศึกษาท่ี 1 เพ่ือใหนิสิตไดรับการพัฒนาชีวิตท่ีจําเปนสําหรับนิสิต
ระดับมหาวิทยาลัย ใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม รับทราบกฎระเบียบและใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรู ท้ังดานวิชาการ กิจกรรม และการมีสวนรวมในสังคมอยางเหมาะสม  

- หลักสูตรฯ จัดการสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร ท่ีตองใชในหลักสูตรใหแกนิสิต 
- หลักสูตรฯ จัดหลักสูตรอบรมเสริมความรูดานภาษาอังกฤษใหกับนิสิต นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหนิสิต

ทุกคนตองเรียนรายวิชา 02701011 การใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนวิชาบังคับ
ในกลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 
2560 60 - - - 60 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา 
2561 60 60 - - 120 ตลอดหลักสูตรปละ 60 คน 
2562 60 60 60 - 180 เริ่มจบปการศึกษา 2564 
2563 60 60 60 60 240  
2564 60 60 60 60 240  

2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้   

 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 
  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
(แบบเหมาจาย) 

1,716,000 3,432,000 5,148,000 6,864,000 6,864,000 

งบประมาณจากรัฐบาล 2,280,000 4,560,000 6,840,000 9,120,000 9,120,000 

รวมรายรับ 3,996,000 7,992,000 11,988,000 15,984,000 15,984,000 

   
 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบดําเนินงาน 3,129,000 3,223,000 3,319,000 3,419,000 3,521,000 
งบลงทุน 670,000 - 800,000 - 800,000 

งบบุคลากร 1,843,000 1,898,000 1,954,900 2,013,000 2,073,000 

รวมรายจาย 5,642,000 5,121,000 6,073,900 5,432,000 6,394,000 
จํานวนนิสิต 60 120 180 240 240 
คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนิสิต 94,000 42,600 33,700 22,600 26,600 
คาใชจายเฉล่ียตอหัวนิสิตตอป                                            43,900 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา  และการลงทะเบียนขามสถาบัน (ถามี)  
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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