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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 - รหสัหลักสูตร  25520021100415 
 - ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร  
   ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Systems Technology  
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  ช่ือเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีระบบเกษตร) 
  ช่ือย่อ   วท.ม. (เทคโนโลยีระบบเกษตร) 
  ช่ือเต็ม   Master of Science (Agricultural Systems Technology)  
  ช่ือย่อ    M.S. (Agricultural Systems Technology)  
3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
4.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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- ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 
- เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555 
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่   

23   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560  
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่

.................... เมื่อวันที่.............เดือน...................... พ.ศ. ............. 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปี พ.ศ. 2561 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการ/นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ 
8.2 ธุรกิจส่วนตัว/บุคลากรในระดับกลางทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่

เก่ียวข้อง  
8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีระบบเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้อง 
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9.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. 3-1001-01062-46-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ วท.บ.

วศ.ม. 
Ph.D. 

เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร 
Agricultural Science 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
University of Tsukuba, 
Japan 

2536 
2541 
2551 
 

2. 3-1012-01303-57-9 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศุภกิตต์ สายสุนทร วศ .บ.
 
วศ .ม.  
ปร .ด.  
 

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ 
วิศวกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2541 
 
2544 
2550 

3. 3-7210-00292-41-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุดสายสิน แก้วเรือง วศ .บ.
M.Eng. 
 
Ph.D. 
 

วิศวกรรมเกษตร
Agricultural Land and Water 
Development 
Integrated Water Resources 
Management 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology 

2528 
2532 
 
2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
เฉพาะในสถาบัน คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในระบบการเกษตรอย่างมากมาย จึงต้องมีการ 
บูรณาการความรู้ของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือเข้ามาในระบบเกษตรจากการผลิตสู่การแปรรูปตลอดถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลที่เหมาะสมเพ่ือขยายการผลิต เสริมสร้างคุณภาพผลผลิตเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและการจัดการ 

11.1.2 การผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถทําการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอ่ืนที่เก่ียวข้องในระบบเกษตร  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 ความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีระบบเกษตร เพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
11.2.2 การนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี

กระบวนการและเป็นระบบ เพ่ือปฏิบัติงานในภาวะที่ผู้บริโภคมีรสนิยมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ต้ังแต่ขั้นการผลิตในระดับไร่นา ไปจนถึงการแปรรูป 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาคด้านกําลังคนและ

ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีระบบเกษตร 
12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นที่ยอมรับระดับ

สากล 
12.1.3 ให้ความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยีระบบเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

และกฎหมายสากล 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ซึ่ง
มีทิศทางมุ่งแก้ปัญหาและรองรับในเรื่องความต้องการปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
แต่ทรัพยากรจํากัด รวมทั้งการรองรับปัญหาผู้สูงวัยซึ่งจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากในอนาคตอันใกล้ ทั้งน้ีกําหนด
หัวข้อ/ประเด็นวิจัย และกรอบการวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยในด้านต่างๆ เช่น งานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้าน
เกษตรอินทรีย์ ระบบการผลิตอาหารที่ดีและอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค การวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ งานวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ งานวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ และงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาพลังงาน
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ชีวภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.2.2 สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่เอ้ือต่อการเพิ่มผลิตภาพ และ
นวัตกรรมในภาคการเกษตร 

12.2.3 สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
มีการกําหนดรายวิชาเอกเลือกให้นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีระบบ

เกษตรในคณะอ่ืนๆ เช่น ภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานกับภาควิชา/คณบดีในคณะที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกัน
วางแผนจัดการเรียนการสอนให้นิสิตในหลักสูตรน้ี 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุ่งให้การศึกษา และ

ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบเกษตรจาก
การผลิตสู่การแปรรูป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลที่เหมาะสมเพ่ือขยายการผลิต เสริมสร้างคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ 

1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร เป็นหลักสตูรที่ส่งเสริม

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการแปรสภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการตัดสินใจ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบเกษตร การจัดการทรัพยากรดินและนํ้าเพ่ือ
การเกษตร การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรมระบบเกษตร การจัดการโรงเรือนทางการเกษตร และการจัด
การพลังงานในระบบเกษตร ซึ่งช่วยเพ่ิมผลิตภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าสินค้าเกษตร และลด
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบเกษตร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถทําการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และ

เทคโนโลยีอ่ืนที่เก่ียวข้องในระบบเกษตร และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในระบบการ
ผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีกระบวนการและเป็นระบบ รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานในภาวะที่ผู้บริโภคมี
รสนิยมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ต้ังแต่ขั้นการผลิตในระดับไร่
นา นอกจากน้ียังผลิตมหาบัณฑิต เพ่ือรองรับความต้องการจากภาครัฐและเอกชนด้านพัฒนาบุคลากรและ
ประโยชน์เชิงวิชาการ 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี)  
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 

มอบหมายความรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต 

1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมประชุม 
1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามแบบ  มคอ . 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

2.การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
 

- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ทํ า ง า น วิ จั ย ด้ า น
เทคโนโลยีระบบเกษตร 
-  ส่ ง เ ส ริมการ เข้ า ร่ วมประ ชุม
วิชาการด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมี
โครงการวิจัย และอย่างน้อยร้อยละ 
25 มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการอย่างน้อยปีละคร้ัง 

3.การพัฒนาการเรียนการสอน - ส่งเสริมการจัดทํารายละเอียดวิชา
ตามแผน มคอ.3 และรายงานผล
ตามแผน มคอ.5 

- มีการจัดทํารายละเอียดวิชาตาม
แผน มคอ.3 และรายงานตามแผน 
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่ม ี

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี
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2. การดําเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

วัน - เวลาราชการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 
2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

- ปัญหาการปรับตัว เน่ืองจากรูปแบบการเรียนในระดับปริญญาโทจะเน้นการวิจัยมากขึ้น ซึ่ง
แตกต่างไปจากการเรียนในระดับปริญญาตรี ดังน้ันนิสิตต้องจัดแบ่งเวลาให้ได้อย่างเหมาะสม  

- ปัญหาการขาดความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

- จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนําเทคนิคการเรียนระดับปริญญาโท การค้นคว้าเอกสาร การ
แบ่งเวลาให้เหมาะสม 

- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยสอดส่องดูแล และให้คําปรึกษา 
- จัดแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนิสิตแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1  แผน ก แบบ ก 1  
ปีการศึกษา ปีที่1 ปีที่ 2 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 

2560 8 - 8 คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 8
คน เริ่มจบปีการศึกษา 2562 2561 8 8 16

2562 8 8 16
2563 8 8 16
2564 8 8 16
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2.5.2  แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษา ปีที่1 ปีที่ 2 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา 
2560 12 - 12 คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 

12 คน เริ่มจบปีการศึกษา 2562 2561 12 12 24
2562 12 12 24
2563 12 12 24
2564 12 12 24

2.6 งบประมาณตามแผน 
- งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ (หน่วย-บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 788,000 1,576,000 1,576,000 1,576,000 1,576,000

รวม 788,000 1,576,000 1,576,000 1,576,000 1,576,000

- งบประมาณรายจ่าย 

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รายการ 
ปีงบประมาณ (หน่วย-บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564
1. งบดําเนินการ  

1.1 ค่าใช้สอย 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000

1.2 ค่าวัสดุ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000

1.3 ค่าสาธารณูปโภค 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1.4 อ่ืนๆ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000

รวม (1) 580,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000

2. งบลงทุน  

2.1 ครุภัณฑ์ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รวม (2) 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เป็นเงินรวม (1) + (2) 780,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000

จํานวนนิสิต          20         40          40         40         40

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนิสิตต่อปี     39,000    36,500    36,500    36,500     36,500
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 
3.1.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
        - สมัมนา  2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
        - วิชาเอกบังคับ                    3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

3.1.1.3 รายวิชา 
   ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต (ไมนั่บหน่วยกิต) 
    - สมัมนา 2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   01018597 สัมมนา     1,1 
    (Seminar) 
    - วิชาเอกบังคับ 3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   01018591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร    3(3-0-6) 
    (Research Methods in Agricultural Systems Technology) 
   ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
   01018599 วิทยานิพนธ์       1-36 
    (Thesis) 

3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
3.1.2.1 จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต  
   - สมัมนา 2 หน่วยกิต  
         - วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต  
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
   ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
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3.1.2.3 รายวิชา 
   ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต  
   - สมัมนา 2 หน่วยกิต  
   01018597 สัมมนา                  1,1 
    (Seminar) 
   - วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต  
   01005571   แบบจําลองระบบเกษตร   3(3-0-6) 
                (Agricultural System Simulation)  
   01018511**  การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Agricultural Production Systems Management)  
   01018512   การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรข้ันสูง    3(3-0-6) 
                (Advanced Agricultural Logistics Management) 
   01018591   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร   3(3-0-6) 
    (Research Method in Agricultural Systems Technology) 
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
   01005514  เครื่องมือและการถ่ายโอนข้อมูล    3(3-0-6) 
         (Instrumentation and Data Handling) 
   01005527  เทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานเกษตรกลวิธาน   3(3-0-6) 
         (Appropriate Technology for Agricultural Mechanization) 
   01005528  เทคโนโลยีเรือนเพาะปลูก   3(3-0-6) 
         (Greenhouse Technology) 
   01005529  เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลเกษตรข้ันสูง    3(3-0-6) 
         (Advanced Agricultural Machinery Technology) 
   01005551  การแปรสภาพผลผลิตเกษตรเชิงกล   3(3-0-6) 
         (Mechanized Crop Processing) 
   01018513 เครื่องมือและการวัดในงานระบบเกษตร   3(2-3-6) 
    Instrument and Measurement in Agricultural System 
   01018521**  การควบคุมอัตโนมัติสําหรับระบบเกษตร   3(2-3-6) 
         (Automation Control in Agricultural Systems) 
   01018522  การจัดการเทคโนโลยีสําหรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน  3(3-0-6) 
         (Technology Management for Tropical Organic Farming) 
 
                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 
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   01018541  เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการของเสียทางการเกษตร  3(3-0-6) 
         (Advanced Technology in Agricultural Waste Management) 
   01018551**  เทคโนโลยีอบแห้งและการวิเคราะห์ระบบ   3(3-0-6) 
         (Drying Technology and System Analysis) 
   01018552**  เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น  3(3-0-6) 
         (Agricultural Product Cold Storage Technology) 
   01018553**  เทคโนโลยีเรือนบรรจุ    3(3-0-6) 
         (Packing House Technology) 
   01018554  บรรจุภัณฑ์ผลติผลเกษตร   3(3-0-6) 
         (Agricultural Product Packaging) 
   01018555  เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง   3(3-0-6) 
         (Advanced Rice Processing Technology) 
   01018561 พลังงานชีวภาพ    3(3-0-6) 
                                 (Bio-energy) 
   01018562  พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับระบบเกษตร   3(3-0-6) 
         (Solar Energy in Agricultural Systems) 
   01018571  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร  3(3-0-6) 
         (Information and Communication Technology in  
    Agricultural Systems)  
   01018572  เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา   3(2-3-6) 
         (Precision Agriculture Technology) 
   01018573  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการผลิตและ   3(3-0-6) 
    การจัดการทางการเกษตร  
         (Decision Support Systems for Agricultural  
    Production and Management) 
   01018574 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร  3(2-3-6) 
    (Computer for Research in Agricultural System  
    Technology) 
   01018596  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตร         1-3 
         (Selected Topics in Agricultural Systems Technology) 
   01018598  ปัญหาพิเศษ          1-3 
         (Special Problems) 
                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 
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โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาเอก ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายต้ังแต่ 500 ขึ้นไป 
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   01018599  วิทยานิพนธ์        1-12 
    (Thesis) 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ระบบเกษตร ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 
เลขลําดับที่  1-2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับที่  3-5 (018)  หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 
เลขลําดับที่  6  หมายถึง ระดับช้ันปี 
เลขลําดับที่  7 หมายถึง กลุ่มวิชาต่างๆ ดังน้ี 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตร 
  2 หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลเกษตรและต้นกําลัง 
  4 หมายถึง กลุ่มวิชาอาคารทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และภูมิสถาปัตย์ 
  5 หมายถึง กลุ่มวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการแปรสภาพ 
  6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานเกษตร 
  7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการตัดสินใจ 
 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์   
เลขลําดับที่  8  หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01018591  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร 3(3-0-6) (ไมนั่บหน่วยกิต)
01018597  สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01018599 วิทยานิพนธ์ 9( -  - ) 
  รวม 9( -  - )       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01018597  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
01018599  วิทยานิพนธ์ 9
  รวม 9      

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01018599  วิทยานิพนธ์ 9
  รวม 9      

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01018599  วิทยานิพนธ์ 9
  รวม 9      
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01018511  การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูง                      3(3-0-6) 
01018591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร  3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 3( -  - ) 
  รวม    9( -  - ) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01005571 แบบจําลองระบบเกษตร 3(3-0-6) 
01018512 การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรข้ันสูง 3(3-0-6) 
01018597   สัมมนา                                                      1
 วิชาเอกเลือก                                               3( -  - ) 
  รวม    10( -  - ) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01018597  สัมมนา                                                      1
01018599  วิทยานิพนธ์                                                3
 วิชาเอกเลือก                                               4( -  - ) 
  รวม    8( -  - ) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                 จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01018599   วิทยานิพนธ์   9
  รวม    9
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
3.1.4.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร   

01018511** การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูง                                                          3(3-0-6)
(Advanced Agricultural Production Systems Management) 

การวางแผน  การศึกษาความเป็นไปได้ การตัดสินใจ การบริหารและจัดการโครงการ
เกษตร การพิจารณาเทคโนโลยีระบบเกษตรที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ใน
การผลิต การแปรรูปและการเก็บรักษาทางการเกษตร การตลาดและการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร การบูรณาการระบบการเกษตรเพ่ือกิจกรรมทางการเกษตร 

Planning, feasibility study, decision making, managing and organizing for 
agricultural project. Considerations of agricultural technology systems which 
related to efficiency and economic of agricultural production, agricultural 
processing and storage. Marketing and distributing for agricultural products. 
Integration of agricultural systems for various agricultural activities. 

01018512 การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรข้ันสูง                                                   3(3-0-6)
(Advanced Agricultural Logistics Management) 

การจัดการการดําเนินการด้านโลจิสติกส์ทางการเกษตร การบูรณาการกระบวนการ
ผลิต การวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาและออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตรแ์ละการตัดสินใจในระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร การคํานวณ
ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ แบบจําลองและการจาํลองด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ  
โลจิสติกส์ทางการเกษตร 

Managing operations in agricultural logistics. Integration of production 
processes. Advanced analysis for problem solving and designing in agricultural 
logistics system. Economic and decision analysis in agricultural logistics system. 
Data reckoning in geographical information system. Models and computer 
simulation for agricultural logistics management. 

01018513 เครื่องมือและการวัดในงานระบบเกษตร                                                      3(2-3-6)
การวัดและค่าความคลาดเคล่ือน ความถูกต้อง ความแม่นยําและการสอบเทียบ การ

วัดสมบัติทางกายภาพของดิน การทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร การวัดอุณหภูมิ การ
วัดการไหล เครื่องวัดไฟฟ้าแบบช้ีค่า การวัดองค์ประกอบผลผลิตพืช การวัดแรงและแรงบิด 
เกจวัดความเครียดและทรานสดิวเซอร์ 

Measurement and error, accuracy, precision and calibration, 
measurement of soil physical properties, performance test of farm machinery, 
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temperature measurement, flow measurement, electrical indicating instruments, 
crop yield component measurement, force and torque measurements, strain 
gauge and transducer. 

01018521** การควบคุมอัตโนมัติสําหรับระบบเกษตร         3(2-3-6)
(Automation Control in Agricultural Systems) 

หลักการควบคมุอัตโนมัติ  การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่
สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ หลักการทํางานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมและการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์

Principles of automation control. Automation control by Programmable 
Logic Controller (PLC). Servo motor control. Operation principles of 
microcontroller. Programming and automatic control by microcontroller. 

01018522 การจัดการเทคโนโลยีสําหรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน                                      3(3-0-6)
(Technology Management for Tropical Organic Farming) 

เกษตรอินทรีย์กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ความจําเป็นในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย การประยุกต์เทคโนโลยีในการผลิตพืชอินทรีย์เขตร้อน 

Organic farming and environmental conservation. Needs in safe food 
production. Technological application in tropical organic plant production. 

01018541 เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการของเสียทางการเกษตร                           3(3-0-6)
(Advanced Technology in Agricultural Waste Management) 

หลักและแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเสียทางการเกษตรและผลกระทบ
ต่ออากาศและแหล่งนํ้า ระบบบําบัดของเสียทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 

Principles and guideline in environmental management.  Agricultural 
waste and effects to air and water resources. Agricultural waste treatment 
systems and waste utilization.  

01018551** เทคโนโลยีอบแห้งและการวิเคราะห์ระบบ                  3(3-0-6)
(Drying Technology and System Analysis) 

ระบบการอบแห้ง เทคโนโลยีอบแห้ง คุณภาพของผลิตผลเกษตรอบแห้ง การจําลอง
การเคลื่อนที่ของความร้อนและมวล การจาํลองการเสียสภาพทางกลของผลิตผลเกษตร การ
วิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในกระบวนการอบแห้ง การหาค่าที่เหมาะสมของ
ระบบอบแห้ง 

Drying systems. Drying Technology. Quality of dried agricultural 
products. Modeling of heat and mass transport. Modeling of mechanical 
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deformation of agricultural products. Analysis of thermal and electrical energy 
consumption in drying process. Optimization of drying systems. 

01018552** เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น                  3(3-0-6)
(Agricultural Product Cold Storage Technology) 

หลักการเก็บรกัษาด้วยความเย็น ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การยืดอายุผลิตผล
เกษตร ผลของการเก็บรักษาด้วยความเย็นต่อคุณภาพผลผลิต ระบบขนส่งและลูกโซ่ความเย็น 

Principles of cold storage. Chilling room, cooling systems, shelf life 
extension for agricultural products. Effect of cold storage on product quality. 
Transport and cold chain system. 

01018553** เทคโนโลยีเรือนบรรจุ         3(3-0-6) 
(Packing House Technology) 

หลักและเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่สําหรับเรือนบรรจุ การดําเนินการและการจัดการ
ภายในเรือนบรรจุ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Principles and novel developed technology in packing house. Operation 
and management in packing house. Field trip required. 

01018554 บรรจุภัณฑ์ผลติผลเกษตร                           3(3-0-6)
(Agricultural Product Packaging) 

การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร ชนิดและการเลอืกใช้วัสดุกัน
กระแทกและวัสดุบรรจุภัณฑ์ การประเมินความเสียหายและภาระที่กระทําต่อบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เสื่อมทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ฉลาด การจัดการของเสียจากบรรจุภัณฑ์ผลิตผล
เกษตร 

Study and design of agricultural product packaging. Type and selection 
of cushioning and packaging materials. Evaluation of damage and loading 
subjected to packaging. Bio-degradable packaging. Intelligent packaging. 
Agricultural packaging waste management. 

01018555 เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง         3(3-0-6)
(Advanced Rice Processing Technology) 

สมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าว กระบวนการผลิตข้าว ข้าวกล้องงอกและข้าวน่ึง 
กระบวนการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและที่ไม่เป็นอาหาร กระบวนการแปรรูปข้าวเชิง
ความร้อน และความเย็น เครื่องมือแปรรูปข้าว   
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Physical properties of rice. Rice processing. Germinated brown rice and 
parboiled rice. Rice processing for food and non-food products. Hot and cold 
rice processing. Rice processing equipment. 

01018561 พลังงานชีวภาพ          3(3-0-6)
(Bio-energy) 

สถานการณ์พลังงาน การผลิตพลังงานทางเลือก การแปลงหน่วยทางพลังงาน 
หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินวัฏจักรชีวิตของก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไบโอดีเซล 
การประเมินศักยภาพพลังงานชีวภาพ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการประเมิน
ศักยภาพพลังงานชีวภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  

Energy situation. Production of alternative energy. Unit transforming in 
energy. Life cycle assessment method. Life cycle assessment of biogas, biomass 
and biodiesel. Potency evaluation of bio-energy. Mathematical model for 
potency evaluation of bio-energy. Innovation of bio-energy technology. 

01018562 พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับระบบเกษตร         3(3-0-6)
(Solar Energy in Agricultural Systems) 

เทคนิคการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบ การประยุกต์ใช้ระบบโฟโตโวเตอิกกับ
การเกษตร การเลือกใช้ตัวเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ใน
โรงเรือนเพาะปลูก โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และการอบแห้งผลิตผลเกษตร 

Techniques of estimating incident solar radiation.  Application of 
photovoltaic systems in agriculture.  Solar- thermal collector selection.  Solar 
application in greenhouse, animal housing, and agricultural product drying. 

01018571 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร                  3(3-0-6)
(Information and Communication Technology in Agricultural Systems) 

บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร 
กรอบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร โครงข่ายทางการเกษตร 
การสื่อสารทางไกลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลทางการเกษตร 

Role and importance of information and communication technology in 
agricultural system. A framework of information and communication technology 
in agricultural system. Agricultural network. Telecommunication and computer 
networking. Agricultural database. 
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01018572 เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา                           3(2-3-6)
(Precision Agriculture Technology) 

การประยุกต์เทคโนโลยีกับการเกษตรแม่นยํา ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ การติดตามผลผลิต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สําหรับการเกษตรแม่นยํา 
การวิเคราะห์และการแปลความแผนที ่การใส่ปัจจัยการผลติตามสภาพพ้ืนที่ เศรษฐศาสตร์ของ
เกษตรแม่นยํา 

Application of technologies in precision agriculture. Global positioning 
systems (GPS). Geographic information systems (GIS). Yield monitoring. Computer 
software for precision agriculture.  Analysis and interpretation of maps. Variable 
rate input. Economics of precision agriculture. 

01018573 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการผลิตและการจัดการทางการเกษตร        3(3-0-6)
(Decision Support Systems for Agricultural Production and Management) 

การจัดการสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะ บทบาท และหน้าที่ของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่มีต่อการผลิต การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีระบบเกษตร แบบจําลอง
กระบวนการผลิตพืชและสัตว์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

Management information system. Characteristics, roles and functions of 
decision support system technology for production, research and development 
in agricultural system. Model for plant and animal production processes. 
Decision support system and development tools.  

01018574 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร                                      3(2-3-6)
(Computer for Research in Agricultural System Technology) 

อัลกอริทึม คอมพิวเตอร์เพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลขในด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร 
การวิเคราะห์แนวโน้ม การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
และวิเคราะห์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร การแปรผล การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

Algorithm, computer for numerical solution in agricultural system 
technology, trend analysis, data gathering and processing, computer for design 
and analysis of research in agricultural system technology, interpretation, 
presenting analyzed data. 

01018591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร                                             3(3-0-6)
(Research Methods in Agricultural Systems Technology) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนด
หัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค 
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การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอใน
การประชุมและการตีพิมพ์  

Principles and research methods in agricultural systems technology, 
problem analysis for research topic identification, data collection for research 
planning, identification of samples and techniques. Analysis, interpretation and 
discussion of research result; report writing for presentation and publication. 

01018596 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร                                                       1-3
(Selected Topics in Agricultural Systems Technology) 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตรในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่
ละภาคการศึกษา 

Selected topics in agricultural systems technology at the master’s degree 
level. Topics are subject to change each semester. 

01018597 สัมมนา                                                                                                        1
(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีระบบเกษตรในระดับปริญญา
โท  

Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural 
systems technology at the master’s degree level. 

01018598 ปัญหาพิเศษ                                                                                              1-3
(Special Problems) 
        การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีระบบเกษตรระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน 

Study and research in agricultural systems technology at the master’s 
degree level and compile into a written report. 

01018599 วิทยานิพนธ์                                                                                        1-36
(Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.  

3.1.4.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01005514 เครื่องมือและการถ่ายโอนข้อมูล                                                            3(3-0-6)

(Instrumentation and Data Handling) 
การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการทดลอง การจัดเตรียมหาข้อมูลดิจิตอล  

ทรานสดิวเซอร์ และกลไกการวัด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับรวมถึงค่าอิมพีแดนซ์ กําลัง ความถี่
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ตอบสนอง  และรีโซแนนซ ์ ไดโอดทรานซิสเตอร์ และการขยายสัญญาณ การเปิดและปิด 
รูปแบบคลื่นกระแส และวงจรควบคุมเวลา เครื่องขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรตรรกะดิจิตอล 
การเปลี่ยนสัญญาณกระแสตรงและกระแสสลับ กระแสสลับและกระแสตรง การสลับ
กระแสไฟฟ้า การส่งกําลังและแม่เหล็กไฟฟ้า 

Analysis of problem and planning of the experiment. Digital data 
acquisition. Transducers and measurement devices. AC circuits including 
impedance, power, frequency response and resonance. Diodes, transistors and 
operational amplifiers. Switching, waveshaping and timing circuits. Small signal 
amplifiers. Digital logic circuits, DC to AC and AC to DC conversion. Rectifiers, 
power supplies and electromagnetic. 

01005527 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานเกษตรกลวิธาน                                                  3(3-0-6)
(Appropriate Technology for Agricultural Mechanization) 

การเลือก การประเมิน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทีเ่หมาะสมใน
การเกษตร แหล่งต้นกําลัง  การแปรรูป  การขนส่ง  เครื่องสูบนํ้า 

Selection, evaluation and transfer of appropriate mechanization 
technology for agricultural development. Agricultural power sources, processing, 
transportation, water pumping. 

01005528  เทคโนโลยีเรือนเพาะปลูก                                                                        3(3-0-6)
(Greenhouse Technology) 

ภาพรวมของการผลิตพืชเขตร้อน การเลือกที่ต้ังโรงเรือน การก่อสร้าง ระบบการให้
ความร้อนและการระบายความร้อน การให้นํ้าและปุ๋ยในระบบการให้นํ้า ระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม การจัดการเรือนเพาะปลูก 

Perspective of tropical crop production. Selection of greenhouse site, 
construction, heating and cooling, watering and fertigation, relevant environment 
control systems. Management of greenhouse.  

01005529  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรข้ันสูง                 3(3-0-6)
(Advanced Agricultural Machinery Technology) 

แนวคิด ความรู้ปัจจุบัน และแนวโน้มเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร การพัฒนา
เครื่องจักรกลเกษตรที่ย่ังยืน 

Concepts, current knowledge and trends in machinery technology. 
Development of sustainable agricultural machinery. 
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01005551 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรเชิงกล        3(3-0-6)
(Mechanized Crop Processing) 

 การเลือก การบริการ และการปฏิบัติงานสําหรับเคร่ืองจักรกลเกษตรหลังการเก็บ
เก่ียว การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียว และดูแลปศุสัตว์ อุปกรณ์
เครื่องมือในการเก็บรักษา และการขนถ่ายสําหรับผลผลิตการเกษตร 

 Selection, service and operation of agricultural post harvesting machines. 
Analysis and development of mechanical systems to feed and care for livestock. 
Storage and handling facilities for agricultural products. 

01005571 แบบจําลองระบบเกษตร                                                                   3(3-0-6)
(Agricultural System Simulation) 

การวิเคราะห์ระบบ การใช้รูปแบบคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ระบบ การสร้างและ
การหาคําตอบของรูปแบบคณิตศาสตร์เชิงเส้น และไม่เชิงเส้น การโปรแกรมเชิงพลวัต ทฤษฎี
เกม และการจําลองแบบในการเกษตร การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจ และการ
จัดการข้อสารสนเทศในระบบการผลิตพืช การประเมินปัจจัยนําเข้าและนําออกจากโปรแกรม
การผลิตพืช และการจัดการโปรแกรมวิธีการเชิงระบบสําหรับวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ 

System analysis. Use of mathematical models in system analysis. 
Formulation and solution of linear and non-linear models. Dynamic 
programming. Game theory and simulation in agriculture. Microcomputer 
programs in decision-making and information management in crop production 
systems; evaluating inputs and outputs from crop production and management 
programs. Systems-approach programs for animal science. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายเกรียงไกร  แก้วตระกูลพงษ์* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
Ph.D. (Agricultural Science), 
University of Tsukuba, Japan, 
2551 
3 1001 01062 46 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Agricultural Logistics and System 
Engineering, Computer 
Programming and ICT for 
Agriculture 

งานวิจัย
1. การศึกษากระบวนการอัดก้อนยอดและใบ

อ้อยโดยใช้เคร่ืองอัดก้อนฟางข้าว, 2557 
2. ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่

โรงไฟฟ้าชีวมวล, 2557 
3. การพัฒนารูปแบบแถวคอยเทอ้อยเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขาเข้าของ
โรงงานน้ําตาล, 2557 

4. การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการอัดก้อน
ยอดและใบอ้อย เพ่ือการป้อนชีวมวลท่ีเหลือ
ท้ิงในไร่นาเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน, 2557 

5. Growth, biomass, productivity and 
energy characteristics of Prosopis 
juliflora (SW.) DC. And Leucaena 
leucocephala (Lam.) De Wit in Afar 
region, Ethiopia, 2556 

01005571
01018512 
01018571 
01018572 
01018573 
01018591 
01018596 
01018598 
01018599 

20101851
01018513 
01018571 
01018572 
01018573 
01018574 
01018591 
01018596 
01018598 
01018599 

2 นางสาวดลฤดี  ใจสุทธ์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2543 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2550 
3 2599 00198 46 1 
 

งานวิจัย
1. การลดความชื้นข้าวเปลือกในยุ้งฉางขนาด

เล็กด้วยลมร้อนจากระบบท่อ, 2558 
2. การศึกษาผลของอุณหภูมิช่วงการเผาไหม้ต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและค่า
ไอโอดีนในถ่านมังคุดดูดกลิ่น, 2557 

3. ผลของกระบวนการ Annealing ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปริมาณข้าว
เต็มเมล็ดของข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105, 
2557 

4. Enhancement of -aminobutyric acid 
in germinated paddy by soaking in 

01018551 
01018555  
01018561  
01018562  
01018596  
01018598  
01018599 

01018513
01018551 
01018555 
01018561 
01018562 
01018591 
01018596 
01018598 
01018599 

                                                 
*อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ
Energy Technology, Energy 
Management, Alternative Energy 
and Drying Technology 

combination with anaerobic and 
fluidized bed heat treatment, 2558 

5. Effects of pretreatments and drying 
temperatures on drying 
characteristics, antioxidant properties 
and color of ginger slice, 2557 

3 นายถวัลย์ศักด์ิ  เผ่าสังข์ 
อาจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 
วท.ม. (สรีรวิทยาการผลิตพืช) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 
Ph.D. (Plant Biotechnology and 
Production) 
Tokyo University of Agriculture 
and Technology, Japan, 2539 
3 6099 00433 82 2 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Organic Plant Production 
Systems 

งานวิจัย
1. ความแกร่งท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการสีข้าว

ไทย, 2557 
2. การประยุกต์ใช้หอทําน้ําเย็นในระบบปลูก

พืชไฮโดรโพนิกส์เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การผลิตพืช, 2557 

3. Effect of living mulch in a paddy rice 
field on the growth and yield of rice 
cultivars in Thailand, 2556 

01018511 
01018522  
01018554  
01018596  
01018598  
01018599 

01018511
01018513 
01018522 
01018554 
01018591 
01018596 
01018598 
01018599 

4 นางสาวรติยา  ธุวพาณิชยานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2545 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2547 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551 
3 6099 00136 74 7 

งานวิจัย
1. Modeling heat and mass transfer–

induced stresses in germinated 
brown rice kernels during fluidized 
bed drying, 2559 

2. Effect of stepwise baking on the 
structure, browning, texture, and in 
vitro starch digestibility of cookie, 
2559 

3. Enhancement of -aminobutyric acid 
in germinated paddy by soaking in 

01005571 
01018551  
01018555  
01018561  
01018596  
01018598  
01018599 

01018513
01018551  
01018555 
01018561 
01018574 
01018591 
01018596 
01018598 
01018599 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ
Drying Technology, Heat and 
Mass Transfer, Computer 
Programming and Energy 
Management Technology in 
Agricultural Systems 
 

combination with anaerobic and 
fluidized bed heat treatment, 2558 

4. Effects of pretreatments and drying 
temperatures on drying 
characteristics, antioxidant properties 
and color of ginger slice, 2557 

5. Heat and moisture transport 
behaviour and quality of chopped 
garlic undergoing different drying 
methods, 2557 

5 นายศุภกิตต์  สายสุนทร* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
3 1012 01303 57 9 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Post-Harvest Machinery 
 

งานวิจัย
1. สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มี

ผลต่อการออกแบบเคร่ืองคว้านเม็ดเงาะ, 
2558 

2. การพัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบความสุกแก่
ผลไม้สําหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย, 2557 

3. การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิล
ด้วยกราฟความต้านทานการช้ํา, 2557 

4. การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิล
ด้วยพ้ืนท่ีรอยช้ําและจํานวนรอยช้ํา, 2557 

5. Germination of de-operculated oil 
palm (Elaeis guineensis) seed as 
affected by gibberellic acid (GA3), 
2559 

01018511
01018552 
01018553  
01018554 
 01018591 
01018596  
01018598  
01018599 

01018511
01018513 
01018552 
01018553 
01018554 
 01018591 
01018596 
01018598 
01018599 

6 นายสุดสายสิน  แก้วเรือง* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 

งานวิจัย
1. ผลผลิตมันสําปะหลังท่ีปลูกในช่วงต้นของฤดู

ต้นฝนภายใต้การให้น้ําหยดใต้ผิวดิน และน้ํา
หยดบนดินเปรียบเทียบกับน้ําฝนตาม
ธรรมชาติ, 2560 

01005528 
01018511  
01018541  
01018591  
01018597  

01018511
01018513 
01018541 
01018591 
01018597 

                                                 
*อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

M. Eng. (Agricultural Land and 
Water Development) 
Asian Institute of Technology, 
2532 
Ph.D. (Integrated Water 
Resources Management) 
Asian Institute of Technology, 
2551 
3 7210 00292 41 8 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Irrigation System Technology 
and Soil and Water Management 
for Agriculture 

2. สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มี
ผลต่อการออกแบบเคร่ืองคว้านเม็ดเงาะ, 
2558 

3. การพัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบความสุกแก่
ผลไม้สําหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย, 2557 

4. A suitability comparison among four 
hydroponic solutions for growing 
lettuce (Lectuca sataiva L. var. green 
oak), 2558 

5. Study on Optimal Combustion 
Conditions for Odors Absorbed 
Durian Charcoal Production by Using 
a Small-Scale Biomass Furnace, 2556 

01018598 
01018599 

01018598 
01018599 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช 
อาจารย์ 
อส.บ. (เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
Ph.D. (Technology and 
Mechanization of Agriculture) 
Mendel University, Czech 
Republic, 2559 

งานวิจัย
1. การพัฒนาเคร่ืองหยอดเมล็ดสําหรับถาด

เพาะกล้ามะละกอ, 2556 
2. Application of Thermosyphon Using 

as Reducer in LPG Supply Fuel for 
Small Engine, 2557 

3. Development of small rice milling 
machine, 2557  

  

 01018513
01018596
01018597
01018598 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 2699 99000 645 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Agricultural Machinery 

2 นายรักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ 
อาจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 
วท.ม. (พืชไร่) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 
3 4509 00327 15 5 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Geoinformatics for Agriculture 

งานแต่งเรียบเรียง
1. ระบบน้ําแปลงเกษตรอินทรีย์, 2559 
2. การจัดการให้น้ําแบบประหยัดแก่พืช, 

2559 
 

งานวิจัย 
1. การเปรียบเทียบข้อมูลการเจริญเติบโตของ

ต้นข้าวท่ีหว่านด้วยเคร่ืองหว่านข้าวงอก
แบบนั่งขับ และเคร่ืองพ่นหว่านสะพาย
หลัง, 2557 

2. การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการ
จัดการน้ําชลประทานเพ่ือการผลิตข้าวโพด
หลังนา, 2556 

3. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและ
กากตะกอนมูลสุกรในวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน, 2556 

4. Development of maize cultivation 
after rice in small community farms 
in Khao wong district, Kalasin 
province, thailand, 2556 

01005571 
01018572  
01018573  
01018596  
01018598  
01018599 

01018513
01018572 
01018573 
01018574 
01018591 
01018596 
01018598 

3 นายศักดา  อินทรวิชัย 
รองศาสตราจารย์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522 
M.S. (Agricultural Engineering) 
University of the Philippines, 
Philippines, 2529  
Ph.D. (Agricultural Engineering) 

งานวิจัย
1. Development of small rice milling 

machine, 2557  
2. Economics Aspects of Beach 

Cleaning Trailer, 2556 

01005527 
01005551  
01005571  
01018511  
01018553  
01018597  
01018598  
01018599  

01018511
01018513 
01018553 
01018597 
01018598  
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

Universiti Putra Malaysia, Malaysia, 
2537 
3 2002 00265 76 1 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Agricultural Process Engineering 

4 นายสมพงษ์  เจษฎาธรรมสถิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
5 7401 99007 82 3 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
Computer Application for 
Agriculture 
 

งานแต่งเรียบเรียง
1. ระบบน้ําแปลงเกษตรอินทรีย์, 2559 
2. การจัดการให้น้ําแบบประหยัดแก่พืช, 

2559 
 
งานวิจัย 
1. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองใส่ปุ๋ยแบบ

สะพายหลังสําหรับพืชท่ีปลูกแบบเป็นแถว, 
2560 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการรับค่า
อนาล็อคของเซนเซอร์ชนิดแสง, 2560 

01005514 
01005527  
01005571  
01018512 
01018521  
01018571  
01018573 

01018512
01018513 
01018521 
01018571 
01018573 
01018591 
01018598 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่ม ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

- แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2  
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วิทยานิพนธ์รายละเอียดตามรายวิชา 01018599 ให้นิสิตทํางานวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์ที่
สนใจ และภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ และมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
- มีองค์ความรู้จากงานวิจัย 
- สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
- มีความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการ และสามารถนําเสนอผลงานด้วยวาจาทั้งแบบ

ปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการนําเสนอ 
5.3 ช่วงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 
5.4 จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
- มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนําแก่นิสิต โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความ

เช่ียวชาญในเรื่องที่สนใจ 
- อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนิสิต 
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และการทํางานนอก

เวลาของนิสิต 
- มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และใน

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

- ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการสังเกตและ

จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
- ประเมินผลงานวิจัยจากการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเข้าร่วมนําเสนอในงานประชุม

วิชาการ โดยกรรมการประจําสาขาวิชา  
- ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้นใน

แต่ละขั้นตอน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 



มคอ.2                       
 

34 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิติ 
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ระบบเกษตร 

- การบรรยาย
- การศึกษาดูงาน 
- ปัญหาพิเศษ / วิทยานิพนธ์ 
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) มีภาวะผู้นํา ริเริ่ม ส่งเสริมด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผล และ

ค่านิยมอันดีงาม 
(2) มีความสามารถในการวินิจฉยัและจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้ง และ

ข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และการเคารพกฎระเบียบ ในการสอนทุกรายวิชา 

(2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงาน  
(2) สังเกตพฤติกรรมของนิสิต เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 

และการทําข้อสอบ 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย 
(2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของเน้ือหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ

ทบทวน การฝกึปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ เช่น 
การเรียนแบบร่วมมือ การเรยีนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
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(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ และจากการศึกษาดูงาน 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากผลการสอบรายวิชา 
(2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูล 
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ 
(3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยค้นคว้าได้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การแนะนําและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์

ที่ง่ายและเพ่ิมความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่เหมาะสม 
(2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์

จําลอง 
(3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา 
ได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาปัญหาพิเศษ 

(4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
มากขึ้น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นําในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม และสามารถร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

(2) มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
ประเมิน วางแผน และปรับปรุงตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
(1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
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(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตําแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม 

(3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านน้ีที่มีผลต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน
เน้ือหาวิชาเรียน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม โดยอาจารย์ประจําวิชา 
(2) ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินผู้ร่วมงานในกลุ่ม 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึก

ทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้
คําแนะนํา 

(2) มอบหมายงานที่เป็นงานเขียนเชิงวิชาการ และต้องมีการนําเสนอด้วยวาจาทั้งแบบ
ปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนําเสนอ 

(3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนําเสนอด้วย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ

รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสิตน้ันรับผิดชอบ 
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การ

นําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เย่ียมชม 
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสืบค้นฐานข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 
1 . คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3
01005514              

01005527             

01005528             

01005529             

01005551              

01005571              

01018511              

01018512             

01018513              

01018521              

01018522              

01018541              

01018551              

01018552              

01018553              

01018554              

01018555              

01018561              

01018562              

01018571              

01018572              

01018573              

01018574              

01018591              

01018596              

01018597              

01018598              
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รหัสวิชา 
1 . คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3
01018599              

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะนสิิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตเป็นรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบที่แต่งต้ังโดย
สาขาวิชาฯ 
 2.2 การทวนสอบระดับหลกัสูตรหลงัจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และแบบประเมินความคิดเห็นของบัณฑิตเก่ียวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตร
และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เน้ือหาแต่ละรายวิชา การวัดผลและประเมินผลทีส่ะท้อนผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และปัจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษา 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

แผน ก แบบ ก 1 
1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับใหตี้พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผน ก แบบ ก 2 
1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับใหตี้พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเร่ืองบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1.2 ช้ีแจงและมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ 
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 

1.3 ช้ีแจงและมอบหมายเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา 
และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

1.4 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง (หลักสูตรสําหรับอาจารย์
ใหม่) และอยู่ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อนการทําหน้าที่ด้วยตนเอง 

1.5 มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

กระบวนการให้ความรู้จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยอาจารย์แต่ละ
คนควรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปี 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล โดยกําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสําหรบัอาจารย์ใหม่ในปีแรก
เข้าทํางาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือฟ้ืนฟูทุก 2-3 ปี 

2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทัศนะความคิดเห็น อภิปรายปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข ระหว่างอาจารย์ในคณะ/สาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงาน 

2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนําการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในสาขาวิชา 

2.1.4 การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่าง
การสอนและการประเมินผล  

2.1.5 การเชิญอาจารย์อ่ืนเข้าเย่ียมชมการสอนและให้คําแนะนํา 
2.1.6 การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผ่ลงานในเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มเทคโนโลยีระบบเกษตร 
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2.1.7 ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในขั้นสูง ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้า
ร่วมการประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ 
2.2.3 การสนับสนุนความร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
2.2.5 การสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานวิชาการ เพ่ือให้มี

ตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

1.2 มีความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ ศ.: รศ.: ผศ.: อ. คือ 
0: 0: 5: 1 และสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ป.ตรี: ป.โท: ป.เอก คือ 0: 0: 6  
2. บัณฑิต 

มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบัณฑิตและผูใ้ช้งานบัณฑิต 
และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยนําความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และผูใ้ช้งานบัณฑิต ตลอดจนผลการดําเนินการของหลักสูตร มาประกอบการพัฒนา
หลักสูตร นอกจากน้ีผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3. นิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 
- ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกําหนดจํานวนรับ เกณฑ์ และแนวทางการ

สอบสัมภาษณท์ี่เหมาะสม 
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- ประชุมคณะกรรมการสอบคดัเลือก เพ่ือกําหนดเง่ือนไขวิชาปรับสภาพให้แก่ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต โดยการแนะนําให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 01018574 

Computer for Research in Agricultural System Technology แบบ GA ซึ่งเป็นการปรับพ้ืนฐาน และ
เสริมความเข้มแข็ง ทําให้เห็นภาพรวมของการนําคอมพิวเตอร์ไปใช้ในสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร 

3.3 การควบคุม การดูแล การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
- สาขาวิชามีอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คําแนะนํา และสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตใน

หลักสูตร 
- คณาจารย์จัดตารางเวลาให้นิสิตได้เข้าพบ เพ่ือให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และด้านอ่ืนๆ แก่

นิสิต 
- สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนานิสิต 

3.4 การจัดการข้อร้องเรียนของนสิิต 
เปิดโอกาสให้นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานสาขาวิชา ในเรื่องที่ต้องการร้องเรียน 

ถ้าหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้นิสิตเขยีนคําร้องทั่วไป แล้วดําเนินการตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือให้ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียน 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
- การกําหนดคุณสมบัติของผูส้มัคร เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาเกษตรกล

วิธาน คณะเกษตร ที่ได้มกีารรับรองในที่ประชุมกรรมการภาควิชาเกษตรกลวิธานแล้ว และการกําหนด
คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

- ประกาศรับสมคัร และเสาะหา สืบค้นประวัติและคุณสมบัติ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมคัร 
- สอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ ์และสอบความสามารถอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งต้ัง 
- เสนอแต่งต้ัง และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.2.1 การเตรยีมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ 

และกําหนดรายวิชาให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้สอน  
4.2.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

- ภาควิชาสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการสอน 
การวิจัย การวัด และการประเมินผล 

- ภาควิชาสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมและสมัมนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร รวมท้ังด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักวิจัย 
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุ่งให้การศึกษา และ
ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบเกษตรจาก
การผลิตสู่การแปรรูป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลที่เหมาะสมเพ่ือขยายการผลิต เสริมสร้างคุณภาพ
ผลผลิตเกษตร 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
- การพิจารณากําหนดผู้สอน เป็นไปตามความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และผลงานวิจยัของ

อาจารย์ 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
- มีระบบประเมินการเรียนการสอน โดยกําชับให้นิสิตเข้าระบบฯ เพ่ือประเมินรายวิชา  
- รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตใน มคอ.5 
- กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

- การประเมินวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้  

6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา เก็บ

ข้อมูลและประเมินความพร้อมของทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และจัดทําแผน
งบประมาณและการจัดซื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.2 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมา เช่น การสอบถาม

ความพึงพอใจของนิสิตผู้ใช้บริการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

X X X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X X X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X X X

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให้
ดําเนินการ 

X X X

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

X X X

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง 

X X X

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

X X X

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X X

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

X* X* X

* เป็นการประเมินตัวช้ีวัดต่อเน่ืองจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้าน้ี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
- การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต 
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํา/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
- อาจารย์รับผิดชอบ/ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์

ท่านอ่ืนหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 
- การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุม่นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน แล้วนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน
การสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกนิ่สิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลกัสูตร 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถาม  

2.2 ผู้แทนนิสติกับผู้แทนอาจารย์ 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการประชุมระหว่างตัวแทนนิสิตกับตัวแทนอาจารย์ 

2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 
การประเมินจากการเย่ียมชม และข้อมูลในรา่งรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

2.4 โดยนายจ้างและ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
- ประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําวิจัย เพ่ือรวบรวมความเห็นจากผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร และ

วิเคราะห์ผลการดําเนินการของหลักสูตร 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งต้ังโดยคณบดี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค และปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา จัดทํารายงานวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี เสนอ
ประธานสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง
การดําเนินงานเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 


