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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตกำแพงแสน  คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกิสเ์กษตร 
  ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครือ่งจักรกลและเมคคาทรอนกิสเ์กษตร) 
  ช่ือย่อ :  วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
 ช่ือเต็ม   :  Bachelor of Science (Agricultural Machinery and Mechatronics) 
   ช่ือย่อ :  B.S. (Agricultural Machinery and Mechatronics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
  ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 5.2 ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 
  - ปรบัปรุงจากหลักสูตร ช่ือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ 
     เกษตร 
    - เริม่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 
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  - ปรบัปรุงครัง้สุดท้ายเมือ่ปีการศึกษา 2551 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ปีการศึกษา 2557  

8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 1.  รับราชการในสาขาเครื่องจักรกลเกษตรและที่เกี่ยวข้อง  
 2. พนักงานบริษัท ฟาร์ม และธุรกิจเกษตรต่าง ๆ 
 3.  นักวิชาการและนักวิจัย ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน   
 4.  ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับการเกษตรกรรม 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การเกษตรกรรมเป็นรากฐานหลกัของประเทศไทยนับตัง้แตอ่ดีตจนถึงปจัจบุัน ประชากรส่วนใหญ่ทำ

อาชีพเกษตรกร เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าทางการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพฒันา
ในภาคการเกษตรจึงมีความสำคัญอย่างยิง่ในการพัฒนาประเทศและโลก ในปจัจบุันปจัจัยในการผลิตทาง
การเกษตรเพือ่เป็นสินค้าหรือนำไปอุปโภคบริโภคนั้นมีข้อจำกัดมากข้ึน อาทิเช่น การลดลงของพื้นที่การผลิต 
ความแปรปรวนของสภาวะอากาศ การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร และการเพิ่มข้ึนของร้อยละของผูสู้งอายุ
ที่ทำการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาในปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 11.1.1 ความสำคัญของเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยี และเมคคาทรอนิกส์ในภาคเกษตรกรรม 
   ในปัจจบุันปญัหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทวีความรุนแรง และโดยส่วนใหญ่เป็น

ผู้สงูอายุ ดังนั้นเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเข้ามาทดแทนแรงงาน และยังสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร ตลอดจนมีผลต่อการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกทัง้
การใช้เครื่องจกัรกลเกษตรในงานเกษตรกรรมยังช่วยในการทำงานด้านเกษตรให้ดีย่ิงข้ึน ตลอดจนในปจัจบุันมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของงานเกษตร เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำพืช เทคโนโลยหีลงัการ
เก็บเกี่ยว โรงเรอืนทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานเกษตร และระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้น
จึงมีความต้องการบุคลากรทีม่ีทักษะด้านการพฒันา ออกแบบ การผลิต การบรหิารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
และเทคโนโลยเีหล่าน้ี เพื่อสามารถทำงานในภาคการเกษตร ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนส่งเสริม
และให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนดำเนินการศึกษาและพฒันาวิชาชีพ จนสามารถทำวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แกท่้องถ่ินได ้
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 11.1.2 การพัฒนาประเทศไปสูป่ระเทศเกษตรอุตสาหกรรม 
  สินค้าทางการเกษตร นับได้ว่าเป็นสินค้าสง่ออกหลกัของประเทศไทยซึ่งทำรายได้ให้แก่

ประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้นเพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกสินค้าเกษตรสู่ต่างประเทศ ระบบการผลิตใน
การเกษตรจงึมีการพฒันาประสทิธิภาพในการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ
เช่น เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลเกษตร เทคโนโลยีโรงเรอืนปลกูพืชและเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยกีารให้น้ำพืช 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เมคคาทรอนิกส์การเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลและทรพัยากรเกษตร เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ก้าวสูป่ระเทศอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นทีจ่ะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรองรบัการพัฒนา
ประเทศไปสู่ประเทศเกษตรอุตสาหกรรม 

     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวความคิด 

ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของคนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา คนไทยมีความ
ตระหนักตอ่คุณภาพของการดำรงชีพมากข้ึน อาทิเช่น ความปลอดภัยในการบริโภค ความสำนึกต่อ
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ สงัคมที่ตนอาศัยอยู่ เป็นต้น ดังนัน้ในการพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จึงต้องให้ความสำคัญกับปจัจัยดังต่อไปนีเ้ช่นกัน 

 11.2.1 ความตระหนักในการจัดการเครื่องจักรกลและทรพัยากรเกษตรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ 

 11.2.2 ความตระหนักในดา้นการผลิตสินคา้การเกษตรท่ีปลอดภัยเพื่อสุขภาพอันดีของผู้อุปโภค
และบริโภค 

  11.2.3 ความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยช้ีนำและ
ขับเคลื่อนการเกษตรอุตสาหกรรม เป็นไปในรปูแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนกิสเ์กษตรในครัง้นี้
มุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและของโลก รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ ข้างเคียง 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านการผลิตบุคลากรสาย 
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรที่มทีักษะความรู้ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีและเมคคาทรอนิกส์เกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ข้างเคียง  

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศและของโลก  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีการเปิดสอนทางด้านเกษตรวิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปี) นับตัง้แต่เริม่เปิด

มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2486 ต่อมาได้มกีารปรบัปรุงเปลีย่นช่ือเป็นสาขาเกษตรกลวิธาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
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2549 ได้ปรบัปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอ
นิกส์เกษตร มาจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไดผ้ลิตบัณฑิต ทางด้านเครือ่งจกัรกลเกษตร เทคโนโลย ี
และเมคคาทรอนิกส์เกษตร เป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คน บัณฑิตจำนวนดังกล่าวกระจายอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร ระบบการให้น้ำพชื โรงงานน้ำตาล ธุรกจิฟาร์ม และอื่น ๆ ข้างเคียงทัง้
ในส่วนของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ทีม่ี
การปรับปรงุในครั้งนี้ยังคงตอบสนองต่อพันธกจิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพใหเ้พียงพอตามความต้องการของประเทศ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

 ไม่มี  

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
-  วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์กลุ่มวิชาพลศึกษา  
  - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ได้แก่ เคมีทั่วไป เคมทีั่วไปภาคปฏิบัติการ หลักสถิติ และ หลกั
ชีววิทยา   

 - วิชาเกษตรศาสตรท์ั่วไป ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น การสง่เสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ วิทยาศาสตร์ทางดิน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน ปุ๋ย  

 - วิชาเฉพาะบงัคับ ได้แก่ แคลคูลัส ฟสิิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ ฟสิิกส์อย่างสังเขป 
 - วิชาเฉพาะเลือก ได้แก่ สหกจิศึกษา 

13.3  การบริหารจัดการ   
 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผ์ู้แทนจากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องที่
ให้บรกิารการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนือ้หาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ โดยหากมี
การบริการการเรียนการสอนใหห้ลกัสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่
หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 


