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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   

 ช่ือหลักสูตร 

   ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร  

   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Systems  

       Technology 

2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

  ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีระบบเกษตร) 

  ชื่อยอ   วท.บ. (เทคโนโลยีระบบเกษตร) 

  ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Agricultural Systems Technology) 

  ชื่อยอ    B.S. (Agricultural Systems Technology)  

3.   วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 135 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 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
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การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 

.................... เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ............. 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี.................... 

เม่ือวันท่ี.............เดือน...................... พ.ศ. ............. 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ป พ.ศ. 2564 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนวยงานภาครัฐบาล เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมการขาว และกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน และในหนวยงานเอกชนท้ังในประเทศและนานาชาติ 

8.2 ธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวของกับเครื่องจักรกลเกษตร ระบบน้ํา และการแปรสภาพผลิตผลเกษตร 

8.3 ผูจัดการฟารมและนักเทคโนโลยีระบบเกษตร 
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9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. 3-2599-00198-46-1 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวดลฤดี  ใจสุทธ์ิ วศ.บ.  

วศ.ม. 

 

ปร.ด. 

 

วิศวกรรมเกษตร 

เทคโนโลยีพลังงาน 

 

เทคโนโลยีพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2541 

2543 

 

2550 

2. 1-2699-99000-64-5 อาจารย นายปยะพงษ ศรีวงษราช อส.บ. 

 

วศ.ม. 

Ph.D. 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Technology and 

Mechanization of 

Agriculture 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Mendel University, Czech 

Republic 

2549 

 

2552 

2559 

3. 3-1002-01125-53-0 อาจารย นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ วท .บ.  

วท .ม.  

เกษตรศาสตร 

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2538 

2546 

4. 3-6099-00136-74-7 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวรติยา ธุวพาณิชยานันท วศ .บ.  

 

วศ.ม. 

 

ปร.ด.  

วิศวกรรมไฟฟา 

 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

 

เทคโนโลยีพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2545 

 

2547 

 

2551 

5. 3-6097-00314-38-2 อาจารย นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ วท.บ.  

วท.ม.  

คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545 

2549 

3 
 



มคอ.2 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

เฉพาะในสถาบัน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมุงเนนการพัฒนาบน

ฐานภูมิปญญาท่ีเกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร จึงมุงเนนการพัฒนาบุคลากรให

มีทักษะเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีทางการเกษตร นอกจากนี้ยัง

เปนการเตรียมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง

การเกษตร ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดพิจารณาถึงสังคมและวัฒนธรรมของการ

ประกอบอาชีพการเกษตรในปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานคนเปนการใชเทคโนโลยีเขามา

ทดแทน ทําใหลดปญหาในการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตทาง

การเกษตรยังสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตเพ่ือการบริโภคท่ีปลอดภัย การใชเทคโนโลยีในปจจุบันและ

อนาคตจึงตองมีการบูรณาการความรูแขนงตางๆ เพ่ือลดผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหมีการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

ผลกระทบภายนอกท้ังจากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงตองพัฒนาหลักสูตร

ใหมีศักยภาพตอบสนองตอการพัฒนาของประเทศใหทันตอแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ระบบเกษตร ทําใหสามารถพัฒนาบุคลลากรท่ีมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีระบบเกษตร สามารถปฏิบัติงาน 

และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีระบบเกษตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ทําใหนิสิตเปนผูสํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ ิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยุทธศาสตรในการสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือ

การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยหลักสูตรไดสงเสริมใหนิสิตนําองคความรูทางเทคโนโลยีระบบเกษตร เพ่ือ

นําไปสรางชุมชนตนแบบในทองถ่ินเกิดของตน การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพนิสิตโดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมของนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพ พรอมสูโลกการทํางานทางการเกษตรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
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12.2.2 สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) เนน

ความสําคัญของภาคการเกษตรตอความม่ันคงทางอาหาร (Food security) ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนท่ี 

และประเทศ เพ่ือใหเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประเทศไทยยังเปนสังคมเกษตร แตหากพิจารณาจาก

มูลคาทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรนั้นยังไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 

ความทาทายของสถาบันอุดมศึกษาคือการใชการศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกร เพ่ือสรางมูลคา

ภาคการเกษตรท่ีสูงกวาปจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร จึงมุงเนน

การพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรเพ่ือเปนกลไกในการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน 

ชุมชน พ้ืนท่ี และประเทศ โดยการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต การจัดการการเกษตรท่ียั่งยืน และการ

สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตเกษตร กอใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “ผลิตภาพ” (Productivity) และ “นวัตกรรม” 

(Innovation) 

12.2.3 สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมุงเนนการเปดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ ิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ

เกษตร สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรางความเขมแข็งในการผลิตบัณฑิตใหเปนเลิศทางสาขา

เทคโนโลยีระบบเกษตร จากการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงพัฒนาสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 

University) อันนําไปสูการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) โดยเสริมสรางศักยภาพและ

ความพรอมของนิสิตสําหรับการเชื่อมโยงกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ

เกษตร เพ่ือใหนิสิต คณาจารย และนักวิจัยไดทําการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งในการ

พัฒนาประเทศตอไป 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

01015111 เกษตรศาสตรท่ัวไป 

01015299 การฝกงานเบื้องตน 

01015490 สหกิจศึกษา 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 

01403111 เคมีท่ัวไป 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

01417111 แคลคูลัส I 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 

01422111 หลักสถิติ 

01422421 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิติ 

01424111 หลักชีววิทยา 
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01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนให คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานกับภาควิชา/คณบดีในคณะท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกัน

วางแผนจัดการเรียนการสอนใหนิสิตในหลักสูตรนี้ 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุงใหการศึกษาและสงเสริม

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระบบ

การผลิตทางการเกษตรตลอดสายการผลิต โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวของในระบบเกษตรใหเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑเกษตร 

1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในภาคการเกษตรอยางมาก จึงตองมีการบูรณาการความรู

ทางเทคโนโลยีและศาสตรในดานตางๆ เพ่ือประยุกตใชในระบบการผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 

เริ่มตนจากการผลิตในระดับแปลงสูการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม โดยเนนการผลิตผลผลิตเกษตรท่ีมี

คุณภาพ และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองผลิตบัณฑิตท่ีสามารถ

นําองคความรูทางดานเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาและแกไขปญหาการผลิตทาง

การเกษตรไดอยางเปนระบบตอไป 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ

ในระบบเกษตร ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือการจัดการและแกไขปญหาทางดานการผลิต

ทางการเกษตรไดอยางเปนระบบ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีผูบริโภคมีรสนิยมสินคาและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง ตั้งแตข้ันการผลิตในระดับเพาะปลูกจนถึงข้ันตอนการแปรรูป 

3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (5 ป)  

2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

มอบหมายความรับผิดชอบในการ

ติดตามประเมินผลการเรียนรูของ

นิสิต 

1.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมประชุม 

1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของหลั กสู ตรตามแบบ  มคอ.7 

ภ า ย ใน  60 วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

2.การพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

 

- ส ง เส ริ ม ให ทํ า ง า น วิ จั ย ด า น

เทคโนโลยีระบบเกษตร 

- ส ง เส ริ ม ก า ร เข า ร ว ม ป ระชุ ม

วิชาการดานเทคโนโลยีระบบเกษตร 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมี

โครงการวิจัย และอยางนอยรอยละ 

25 มี ส ว น ร ว ม กั บ ก าร ป ร ะ ชุ ม

วิชาการอยางนอยปละครั้ง 

3.การพัฒนาการเรียนการสอน - สงเสริมการจัดทํารายละเอียดวิชา

ตามแผน มคอ.3 และรายงานผล

ตามแผน มคอ.5 

- มีการจัดทํารายละเอียดวิชาตาม

แผน มคอ.3 และรายงานตามแผน 

มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน - เวลาราชการ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรและ 

2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

- ปญหาการปรับตัว เนื่องจากรูปแบบการเรียนในระดับปริญญาตรีจะแตกตางไปจากการ

เรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยนิสิตจะมีสังคมท่ีกวางข้ึน ตองรับผิดชอบตนเองมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมท้ังใน

หองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนั้นนิสิตตองจัดแบงเวลาใหไดอยางเหมาะสม  

- ปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ังการเรียนในหองเรียนและการศึกษาจากตําราเรียน

ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

- ใหอาจารยท่ีปรึกษาคอยสอดสองดูแล และใหคําปรึกษา 

- จัดอบรมภาษาอังกฤษตามความสมัครใจแบบกลุมยอย 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

2562 25 - - - 25 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปละ 25-30 คน เริ่มสําเร็จการศึกษา ป

การศึกษา 2566 

2563 30 25 - - 55 

2564 30 30 25 - 85 

2565 30 30 30 25 115 

2566 30 30 30 30 120 

2.6 งบประมาณตามแผน 

- งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย-บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 715,000 1,573,000 2,431,000 3,289,000 3,432,000 

รวม 715,000 1,573,000 2,431,000 3,289,000 3,432,000 

- งบประมาณรายจาย 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย-บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร      

1.1 คาจางชั่วคราว 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

รวม (1) 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

8 
 



มคอ.2                                                                                         
 

 

2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ตามข อบั ง คั บ มห าวิ ท ย าลั ย เกษ ตรศาสตร  ว าด ว ยการ ศึ กษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา          30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 ไมนอยกวา 

 ไมนอยกวา 

  

 ไมนอยกวา 

 ไมนอยกวา 

4 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

13 หนวยกิต 

5 หนวยกิต 

5 หนวยกิต 

  

 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย-บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566 

2. งบดําเนินการ      

2.1 คาใชสอย 150,000 330,000 510,000 690,000 720,000 

2.2 คาวัสดุ 100,000 220,000 340,000 460,000 480,000 

2.3 คาสาธารณูปโภค 100,000 220,000 340,000 460,000 480,000 

2.4 อ่ืนๆ 60,000 132,000 204,000 276,000 288,000 

รวม (2) 410,000 902,000 1,394,000 1,886,000 1,968,000 

3. งบลงทุน      

3.1 ครุภัณฑ 150,000 330,000 510,000 690,000 720,000 

รวม (3) 150,000 330,000 510,000 690,000 720,000 

เปนเงินรวม (1) + (2) + (3) 740,000 1,592,000 2,264,000 2,936,000 3,048,000 

จํานวนนิสิต 25 55 85 115 120 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนิสิตตอป 29,600 28,945 26,635 25,530 25,400 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา           99 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ 

- วิชาเฉพาะเลือก 

 ไมนอยกวา 

 ไมนอยกวา 

90 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา          30 หนวยกิต 

1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities)  

                 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาใน

หมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ยกเวนวิชา 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

                 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 

53501 xxx วิชาภาษาอังกฤษ 

(English) 

9( - - ) 

 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยกับพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 (Knowledge of the Land)  

                   และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาใน

หมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

                ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร  
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา          99 หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ                              90 หนวยกิต 

01005111* เทคโนโลยีและการจดัการทรัพยากรในระบบเกษตร  

(Technology and Resource Management in 

Agricultural System) 

3(3-0-6) 

01005211* เทคโนโลยีระบบเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 

(Agricultural Systems Technology for Industry) 

3(3-0-6) 

01005212 การเขียนแบบเทคโนโลยีระบบเกษตร 

(Agricultural System Technology Drawing) 

4(2-4-6) 

01005213 การจดัการเทคโนโลยีระบบเกษตร                                           

(Agricultural System Technology Management) 

3(3-0-6) 

01005214  นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 

(Innovation for Agriculture) 

3(3-0-6) 

01005216 ไฟฟาในระบบเกษตร 

(Electrification in Agricultural Systems) 

3(2-3-6) 

01005221 เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขตรอน 

(Tropical Agricultural Machinery) 

3(2-3-6) 

01005222 เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยในระบบเกษตร 

(Modern Equipment and Tools in Agricultural 

System) 

3(2-3-6) 

01005325 หลักเครื่องจักรกลการเกษตร 

(Principles of Farm Machinery) 

3(2-3-6) 

01005331   ชลศาสตรเบื้องตนและการชลประทาน 

(Elementary Hydraulics and Irrigation) 

3(3-0-6) 

01005341 กลศาสตรสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร 

(Mechanics for Agricultural Machinery) 

3(3-0-6) 

01005371  การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการเกษตร 

(Computer Application for Agriculture)  

3(2-3-6) 

01005399   การฝกงานเฉพาะดาน 

(Specific Practicum) 

3(0-15-8) 

01005411* การบริหารจัดการฟารม 

(Farm Administration and Management) 

3(3-0-6) 

* รายวิชาเปดใหม 
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01005412* มาตรฐานและการควบคุมในระบบเกษตร 

(Standard and Control in Agricultural System) 

3(3-0-6) 

01005449  การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตรอนชื้น 

(Tropical Greenhouse Management) 

3(3-0-6) 

01005451  เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเก่ียว 

(Post Harvest Mechanization) 

3(2-3-6) 

01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเกษตร 

(Geographical Information System of 

Agriculture) 

3(3-0-6) 

 

01005476  โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร 

(Agricultural Logistics and Supply Chain 

Management)   

3(3-0-6) 

01005497 สัมมนา 

(Seminar) 

 1 

01005498  ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

 3 

01015111 เกษตรศาสตรท่ัวไป 

(Overview in Agriculture) 

1(1-0-2) 

01015299 

 

การฝกงานเบื้องตน 

(General Practicum) 

2(0-10-5) 

01401114   พฤกษศาสตรท่ัวไป 

(General Botany) 

3(2-3-6)          

01403111 เคมีท่ัวไป 

(General Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in General Chemistry) 

1(0-3-2) 

01417111   แคลคูลัส I 

(Calculus I) 

3(3-0-6) 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Abridged Physics) 

1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 

(Abridged Physics) 

3(3-0-6) 

* รายวิชาเปดใหม 
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01422111 หลักสถิติ 

(Principles of Statistics) 

3(3-0-6) 

01422421 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิติ 

(Computer Software in Statistics) 

3(2-2-5) 

01424111 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 

3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory for Biology) 

1(0-3-2) 

- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา            9 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

01005215* การสํารวจและการทําแผนท่ีภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการ

ฟารม 

(Surveying and Topographic Map for Farm 

Management) 

 3(2-3-6) 

01005333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด 

(Sprinkler and Drip Irrigation Systems) 

3(2-3-6) 

01005334 ระบบการชลประทานและการจัดการน้ํา 

(Irrigation Systems and Water Management) 

3(3-0-6) 

01005372* พ้ืนฐานการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือ

การเกษตรและไอโอที 

(Basic of Micro Controller Programing for 

Agriculture and IoT) 

3(2-3-6) 

01005423 กระบวนการผลิตและทดสอบสําหรับเครื่องจักรกลและ

อุปกรณเกษตร 

(Manufacturing and Testing Processes for 

Agricultural Machinery and Equipment) 

3(2-3-6) 

01005424 โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว 

(Animal Housing and Equipment)  

3(2-3-6) 

01005425 ไฮดรอลิกและนิวแมติกในระบบเกษตร 

(Hydraulic and Pneumatic in Agricultural 

Systems) 

 

3(2-2-5) 

* รายวิชาเปดใหม 
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01005433 เครื่องสูบและระบบทอ 

(Pump and Piping Systems)   

3(2-2-5) 

01005446 การจัดการวัสดุและของเสียทางการเกษตร 

(Material and Waste Management in Agriculture) 

3(3-0-6) 

01005452 เทคโนโลยีการทําแหงและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 

(Drying and Storage Technology for Agricultural 

Commodities) 

3(3-0-6) 

01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร 

(Energy Management in Agricultural System) 

3(3-0-6) 

01005463* พลังงานหมุนเวียนเพ่ือการเกษตร 

Renewable Energy for Agriculture 

3(3-0-6) 

01005471  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานระบบเกษตร 

(Computer Programming in Agricultural System) 

3(2-3-6) 

01005472 การวิเคราะหระบบและสรางแบบจําลองทางการเกษตร 

(System Analysis and Modeling in Agriculture) 

3(3-0-6) 

 

01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร 

(Image Processing in Agricultural System) 

3(2-3-6) 

01005477* การจัดการหวงโซคุณคาทางการเกษตร 

(Agricultural Value Chain Management) 

3(3-0-6) 

01005478* การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการฟารม 

(Quantitative Analysis for Farm Management) 

3(3-0-6) 

01005491 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีระบบเกษตร 

(Basic Research Methods in Agricultural System 

Technology) 

1(1-3-2) 

01005496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตร 

(Selected Topics in Agricultural System 

Technology) 

3(3-0-6) 

01005499 การฝกงานพิเศษ 

(Special Training) 

3(0-15-8) 

01015490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา           6 หนวยกิต 

* รายวิชาเปดใหม 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ

เกษตร ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี  1-2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี  3-5 (005)  หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 

เลขลําดับท่ี  6  หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี  7 หมายถึง กลุมวิชาตางๆ ดังนี้ 

                              0-1 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีระบบเกษตร 

 2 หมายถึง กลุมวิชาเครื่องตนกําลัง เครื่องทุนแรงการเกษตร และระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ 

 3 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพ่ือการเกษตร  

 4 หมายถึง กลุมวิชาอาคารทางการเกษตร และสิ่งแวดลอม 

 5 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการแปรสภาพ 

 6 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงานเกษตร 

 7 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตัดสินใจ 

 9 หมายถึง กลุมวิชากลุมวิชาฝกงาน วิจัยเรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ 

เลขลําดับท่ี  8  หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.3 ตัวอยางแผนการศึกษา 

3.1.3.1 แผนปกติ 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01015111 เกษตรศาสตรท่ัวไป 1(1-0-2) 

01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005111 เทคโนโลยีและการจดัการทรัพยากรในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(2-3-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005211 เทคโนโลยีระบบเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

01005213 การจดัการเทคโนโลยีระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005221 เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขตรอน 3(2-3-6) 

01005222 เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยในระบบเกษตร   3(2-3-6) 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005212 การเขียนแบบเทคโนโลยีระบบเกษตร 4(2-4-6) 

01005216 ไฟฟาในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005331 ชลศาสตรเบื้องตนและการชลประทาน 3(3-0-6) 

01005371 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการเกษตร 3(2-3-6) 

01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 กลุมสาระพลเมืองไทยกับพลเมืองโลก 3( - - ) 

 กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005325 หลักเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3-6) 

01005341 กลศาสตรสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

01015299 การฝกงานเบื้องตน 2(0-10-5) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3  )- - (  

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005214 นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร  3(3-0-6) 

01005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตรอนชื้น 3(3-0-6) 

01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 

01005476 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร 3(3-0-6) 

01422421 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิติ 3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005399 การฝกงานเฉพาะดาน 3(0-15-8) 

01005411 การบริหารจัดการฟารม 3(3-0-6) 

01005412 มาตรฐานและการควบคุมในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005497 สัมมนา                1 

 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 รวม 13( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005498 ปญหาพิเศษ                3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3  )- - (  

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 9( - - )  
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3.1.3.2 แผนสหกิจศึกษา 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01015111 เกษตรศาสตรท่ัวไป 1(1-0-2) 

01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005111 เทคโนโลยีและการจดัการทรัพยากรในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(2-3-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005211 เทคโนโลยีระบบเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

01005213 การจดัการเทคโนโลยีระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005221 เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขตรอน 3(2-3-6) 

01005222 เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยในระบบเกษตร   3(2-3-6) 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005212 การเขียนแบบเทคโนโลยีระบบเกษตร 4(2-4-6) 

01005216 ไฟฟาในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005331 ชลศาสตรเบื้องตนและการชลประทาน 3(3-0-6) 

01005371 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการเกษตร 3(2-3-6) 

01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 กลุมสาระพลเมืองไทยกับพลเมืองโลก 3( - - ) 

 กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005325 หลักเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3-6) 

01005341 กลศาสตรสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

01015299 การฝกงานเบื้องตน 2(0-10-5) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3  )- - (  

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005214 นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

01005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตรอนชื้น 3(3-0-6) 

01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 

01005476 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร 3(3-0-6) 

01422421 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิติ 3(2-2-5) 

 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
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ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01015490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 

 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  จํานวนหนวยกิต 

 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01005399 การฝกงานเฉพาะดาน 3(0-15-8) 

01005411 การบริหารจัดการฟารม 3(3-0-6) 

01005412 มาตรฐานและการควบคุมในระบบเกษตร 3(3-0-6) 

01005497 สัมมนา                1 

01005498 ปญหาพิเศษ                3 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 16( - - ) 
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 

3.1.4.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

- รายวิชาบริการ/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม 

(Modern Agriculture Technology) 

3(3-0-6) 

 ผลกระทบจากโลกาภิวัตนตอการเกษตร การเกษตรสมัยใหม 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางการเกษตร  การใชเทคโนโลยีกาวหนาในการเกษตร 

 

 Impact of globalization on agriculture. Modern agriculture. 

Basic agricultural technologies. Use of advanced technologies in 

agriculture. 

 

- รายวิชาในหลักสูตร   

01005111* เทคโนโลยีและการจดัการทรัพยากรในระบบเกษตร 

(Technology and Resource Management in Agricultural System) 

3(3-0-6) 

 การจัดการทรัพยากรในระบบเกษตรเบื้องตน ความสัมพันธระหวาง

พืช ดิน และภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ

ระบบเกษตร กระบวนการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการจัดการพืช ภูมิอากาศ 

ดิน โรคพืช และแมลง เครื่องจักรกลเพ่ือการผลิตพืช 

 

 Introduction to resource management in agricultural 

system. Relationships between plant community, soil and climate. 

Effects of climate change on agricultural system. Processes, tools 

and technology management of crop, climate, soil, plant diseases 

and insects. Machinery for crop production. 

 

01005211* เทคโนโลยีระบบเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 

(Agricultural Systems Technology for Industry) 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีระบบเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 

หลักการและปจจัยท่ีสําคัญตอการผลิตสินคาและบริการในภาคการเกษตร การ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี การรวมกลุมการจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก 

กลาง และใหญ อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว อุตสาหกรรมการ

ผลิต เครื่อ งจักรกลเกษตร การพัฒ นาเทคโน โลยีและการประยุกต ใน

ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน 

 

 Role and importance of agricultural system technology for 

Industry. Principles and important factors to the production of 

 

* รายวิชาเปดใหม 
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goods and services in agricultural sector. Knowledge and 

technology transfer. Agribusiness management grouping based on 

small, medium and large scale. Production and processing industry 

of plant and animal. Agricultural machinery industry. Technology 

development and application in industry and investment. 

01005212 การเขียนแบบเทคโนโลยรีะบบเกษตร 

(Agricultural System Technology Drawing) 

4(2-4-6) 

 การอานแบบ การเขียนแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร แบบแปลน 

โครงสราง แผนท่ี วงจรไฟฟา โลหะแผน งานทอ งานเชื่อม ภาพตัด 

ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น และภาพราง การกําหนดขนาดและรายการ

ประกอบแบบ ระบบงานสวมและพิกัดความเผื่อ ความหยาบผวิ การใช

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ เขียนแบบ และการผลิต การสรางตัวแบบ

สามมิติทรงตันและพ้ืนผิว การจําลองสถานการณและการทําใหภาพเคลื่อนไหว 

การประยุกตคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 

 Ability to read technical drawings. Agricultural machinery, 

floor plan, structural, map, electrical circuit, sheet metal, piping, 

welding, section, detail, assembly and sketch drawing. Dimension 

and notes. System of fits and tolerances. Surface roughness. 

Computer aided design, drafting and manufacturing. Three 

dimensional solid and surface modeling. Simulation and 

animation. Computer aided application in agricultural machinery 

design. 

 

01005213 การจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตร                                           

(Agricultural System Technology Management) 

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีท่ีประยุกตในระบบเกษตร การจัดการน้ํา ตนกําลัง และ

เครื่องจักรกลเกษตร ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ระบบแปรรูปอาหาร การ

ประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับเก็บและวิเคราะหขอมูลเพ่ือควบคุมเครื่องจักรและ

กระบวนการ การวางแผนและควบคุมการผลิตสินคาเกษตร 

 

 Technologies applied in agricultural systems. Management 

of water, power and agricultural machinery. Electrical systems and 

electronics. Food processing systems. Computer applications for 

collecting and analyzing data to control machines and processes. 

Production planning and control of agricultural products. 
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01005214 นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 

(Innovation for Agriculture) 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร ระบบควบคุม
การใหน้ําพืช การใหปุยในระบบน้ํา นวัตกรรมการผลิตพืชไรดิน เซนเซอร
ตรวจวัดขอมูลการเกษตรและการประมวลผลแบบคลาวด การประเมินปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตดวยภาพถาย การตรวจวัดทางชีวภาพสําหรับผลผลิต
เกษตร การจัดการฟารมอัจฉริยะ การรวมกลุมแปลง การเกษตรในเมือง 
การเกษตรในอาคาร 

 

 Role and importance of innovation for agriculture. Control 

system for crop watering. Fertigation. Soilless culture. Sensor for 

agricultural data and cloud computing. Image processing for 

quantitative and qualitative evaluating of agricultural product. Bio-

sensing. Smart farm management. Land pooling. Urban agriculture. 

Indoor agriculture. 

 

01005215* การสํารวจและการทําแผนท่ีภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการฟารม 

(Surveying and Topographic Map for Farm Management) 

3(2-3-6) 

 การสํารวจรังวัด  มาตราสวนและความคลาดเคลื่อน  การวัดระยะทาง 

การออกฉาก เครื่องมือวัดระดับ เครื่องมือวัดมุม แผนท่ีชั้นความสูง การปรับแก

ความคลาดเคลื่อน เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับและภาพถายทางอากาศ 

ภาพถายดาวเทียม  การวางแผนการใชพ้ืนท่ีแปลงเกษตร 

 

 Surveying. Scale and error. Distance measurement. Right 

angle setting. Level-measurement instrument. Theodolite-

measurement instrument. Contour mapping. Error calibration. 

Unmanned aerial vehicle technology and aerial photography. 

Satellite image. Farm usage planning. 

 

01005216 ไฟฟาในระบบเกษตร 

(Electrification in Agricultural Systems) 

3(2-3-6) 

 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน 

พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟา การเลือกมอเตอรไฟฟาและการประยุกตในงาน

เกษตรกรรม หลักมูลการออกแบบระบบสองสวางในงานเกษตรกรรม การ

เดินสายและการออกแบบจุดจายไฟในฟารม โซลารเซลลเพ่ือการใชงานใน

ฟารม การวัดทางไฟฟาและเครื่องมือวัด 

 

* รายวิชาเปดใหม 

26 
 

                                                 



มคอ.2                                                                                         
 

 Introduction to DC and AC circuits analysis. Basic of 

electrical machines. Selection of electric motors and application in 

agriculture. Fundamental of illumination system design for 

agriculture.  Farm electrical plug wiring and design. Solar cell for 

farm using. Electrical measurements and instruments. 

 

01005221 เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขตรอน             

(Tropical Agricultural Machinery) 

3(2-3-6) 

 หลักของเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการเกษตรเขตรอน ตนกําลังและ

แทรกเตอร ประสิทธิภาพเชิงไรของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตรอน ปจจัยท่ีมี

ผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรกลทางเกษตรเขตรอน การ

ควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลทางเกษตร

เขตรอน การใชเครื่องจักรกลสําหรับการพัฒนาชนบท 

 

 Principles of farm machinery for tropical agriculture. Power 

and tractor. Field efficiency of tropical farm machinery. Factors 

affecting operation efficiency of tropical farm machinery. 

Automatic control of farm machinery. Management of tropical 

farm machinery. Mechanization for rural development. 

 

01005222 เครื่องมือและอุปกรณทันสมัยในระบบเกษตร            

(Modern Equipment and Tools in Agricultural System) 

3(2-3-6) 

 ความปลอดภัยในการทํางาน  ปฏิบัติการการใชเครื่องมือและอุปกรณ

สําหรับงานระบบเกษตร เครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยท่ีใชในงานชางเกษตร 

การแกไขและการบํารุงรักษา 

 

 Safety of working. Practices on equipment and tools for 

agricultural system. Modern equipment and tools used in 

agricultural mechanics. Repair and maintenance. 

 

01005325 หลักเครื่องจักรกลการเกษตร 

(Principles of Farm Machinery) 

3(2-3-6) 

 หลักเครื่องตนกําลัง ระบบสงกําลัง ระบบเบรก และระบบไฮดรอลิกส

ของรถแทรกเตอรทางการเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร การติดตั้ง

อุปกรณตอพวงกับจุดตอพวง 3 จุดของรถแทรกเตอร การใชงานและการปรบั

เครื่องเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมือในการอารักขาพืช เครื่องเก่ียวนวด และ

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร การ

ทดสอบและประเมินสมรรถนะของเครื่องจักรกลเกษตร 
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 Principles of prime mover, power transmission, break and 

hydraulic system of farm tractor. Standard of farm machinery. 

Installation of implements with three-point hitch of farm tractor. 

Utilization and adjustment of tillage, planter, plant protection 

equipment, combine harvester and post-harvest machinery. Farm 

machinery maintenance. Testing and evaluating performances of 

farm machinery. 

 

01005331 ชลศาสตรเบื้องตนและการชลประทาน       

(Elementary Hydraulics and Irrigation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417111  

3(3-0-6) 

 สมบัติของของไหล สมการพลังงานสําหรับการไหลแบบคงตัว ความ

หนืด โมเมนตัมและแรงพลวัตในของไหล การไหลแบบคงตัวของของไหลท่ีอัด

ตัวไมไดภายในทอ การไหลในทางน้ําเปด หลักการชลประทานและการระบาย

น้ํา การใหน้ําทางผิวดินและการประเมินประสิทธิภาพ 

 

 Properties of fluid. Energy equation for the steady flow. 

Viscosity. Momentum and dynamic forces in fluids. Steady flow of 

incompressible fluids in pipes. Flow in open channel. Principles of 

irrigation and drainage. Surface irrigation and efficiency evaluation. 

 

01005333 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด           

(Sprinkler and Drip Irrigation Systems) 

3(2-3-6) 

 คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความสัมพันธของน้ําและพืช ปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการใชน้ําของพืช อัตราการใชน้ําของพืชการออกแบบโดย

คอมพิวเตอรและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของระบบการใหน้ําชลประทาน

แบบฉีดฝอยและแบบหยด 

 

 Physical property of soil. Relationship among water and 

plant. Factors affecting water consumption of plant. Rate of water 

consumption by plant. Computerized design and economics 

analysis of sprinkler and drip irrigation system. 

 

01005334 ระบบการชลประทานและการจัดการน้ํา 

(Irrigation Systems and Water Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการน้ําชลประทาน การควบคุมน้ําและการวัดน้ํา วิธีการ

ชลประทานและการปฏิบัติ การเลือกใชองคประกอบระบบชลประทาน 

 

 Principles of irrigation water management. Water control  
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and measurement. Irrigation methods and practices. Selection of 

irrigation system components. 

01005341 กลศาสตรสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร            

(Mechanics for Agricultural Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01420119  

3(3-0-6) 

 เวคเตอรและสเกลาร ระบบแรงและโมเมนต สภาพสมดุล การ

วิเคราะหโครงสราง ความเคนและเครียดของวัสดุ ความเคนเนื่องจากโมเมนต

ดัด ความเคนเฉือนเนื่องจากโมเมนตบิด ความเคนหลักและวงกลมโมหม การ

โกงของคานและเสา การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร  

 

 Vector and scalar. Moment and force systems. Equilibrium 

condition, structure analysis, stress and strain of materials. Bending 

stress. Torsional stress. Principle stress and Mohr circle. Deflection 

of beams and columns. Design of agricultural machinery elements. 

 

01005371 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการเกษตร           

(Computer Application for Agriculture) 

3(2-3-6) 

 องคประกอบของคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ

เครือขายคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมเพ่ือการจัดการทางการเกษตร หลัก

และการออกแบบระบบสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร การเขียนโปรแกรม

เพ่ือแกไขปญหาดานการเกษตร 

 

 Components of computer network and operating system. 

Agricultural management with computer programming. Principle of 

agriculture information system. Agricultural programming and 

problem solving. 

 

01005372* พ้ืนฐานการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือการเกษตรและไอโอที 

(Basic of Micro Controller Programing for Agriculture and IoT) 

3(2-3-6) 

 สัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล การควบคุมดวยพีแอลซี ชนิดของ

เซ็นเซอร การแปลงคาสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิ ทัล ชนิดของรีเลยและ

วงจรรีเลย การโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร คําสั่งเพ่ือการควบคุมการ

รับสงสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล การบันทึกขอมูลดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

หลักการทํางานของการติดตอผานเครือขายของไมโครคอนโทลเลอร การติดตอ

ผานระบบคลาวดของไอโอที 

 

 Analog and digital signal. Controlling by PLC. Types of  
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sensor. Converting of analog to digital. Types and circuit of relay. 

Microcontroller programming. Command for analog and digital I/O 

signal control. Data logger by micro controller. Principle of micro 

controller network interfacing. Interfacing of IoT cloud system. 

01005399 การฝกงานเฉพาะดาน                  

(Specific Practicum) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01015299    

3(0-15-8) 

 การฝกงานเฉพาะดานเทคโนโลยีระบบเกษตร  

 Specific practicum in agricultural systems technology.  

01005411* การบริหารจัดการฟารม 

(Farm Administration and Management) 

3(3-0-6) 

 ทรัพยากรและหลักการบริหารจัดการฟารม ขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจ ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการฟารมสูเกษตรอัจฉริยะ 

ตนทุนและบัญชีฟารม การวางแผนและการบริหารการผลิต การควบคุม

คุณภาพและตนทุน สถาบันเกษตรกรและองคการสนับสนุน การบริหารฟารม

เกษตรแปลงใหญ 

 

 Resource and principle of farm management. Data and 

information for decision making. Geo-informatics for smart farm 

management. Cost and farm account. Planning and production 

management. Quality and cost control. Farmer and supporting 

organization. Large-scale farm management. 

 

01005412* มาตรฐานและการควบคุมในระบบเกษตร 

(Standard and Control in Agricultural System) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของนโยบาย มาตรฐาน การควบคุม และกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการเกษตร พระราชบัญญัติท่ีสําคัญดานการเกษตรเก่ียวกับสัตว

และการกักกันสัตว พืชและการกักกันพืช วัตถุมีพิษ ชลประทาน การขนสง การ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร มาตรฐานและขอบังคับเก่ียวกับสิ่ งแวดลอม 

มาตรฐานสินคาเกษตร พระราชบัญญัติท่ีดิน แรงงาน ภาษีศุลกากร และ

ทรัพยสินทางปญญา 

 

 Importance of agricultural policy, standard, control and 

law. Important agricultural Acts in relation to animal and animal 

quarantine, plant and plant quarantine, toxic substances, irrigation, 
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transportation and agricultural land reform. Standards and 

regulations of environment. Agricultural Product Standards. Lands, 

labor, customs tariff and intellectual property Acts. 

01005423 กระบวนการผลิตและทดสอบสําหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณเกษตร                        

(Manufacturing and Testing Processes for Agricultural Machinery 

and Equipment) 

3(2-3-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตสําหรับเครื่องจักรกลและ

อุปกรณเกษตร การหลอ การข้ึนรูป การใชเครื่องมือกลและการเชื่อมประสาน 

ความสัมพันธของกรรมวิธีการผลิตกับการออกแบบ การเลือกใชวัสดุในการผลิต

เครื่องจักรกลและอุปกรณเกษตรท่ีเหมาะสม ทฤษฎีและหลักการการทดสอบ

ชิ้นสวนเครื่องจักรกลและอุปกรณเกษตรดวยวิธีการทดสอบแบบทําลายและ

แบบไมทําลาย การทดสอบเชิงกล การทดสอบดวยวิธีอะคูสติกอีมิสชั่นและวิธี

อัลตราโซนิค 

 

 Theory and concept of manufacturing processes for 

agricultural machinery and equipment. Casting, forming, machining 

and welding. Relationship of manufacturing process and design. 

Selection of materials in production process of agricultural 

machinery and equipment properly. Theory and principle of 

testing farm machine elements and equipment by destructive and 

non-destructive methods. Mechanical testing. Acoustic emission 

and ultrasonic testing. 

 

01005424 โรงเรือนและอุปกรณการเลีย้งสัตว                                     

(Animal Housing and Equipment) 

3(2-3-6) 

 โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ การวางแผนและการ

ออกแบบ โรงเรือนเลี้ยงสัตว การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจาก

สัตว การกําหนดเสนทางการขนสงในฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุน

ของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตว 

 

 Animal housing and equipment, livestock farm planning 

and construction, location and layout, waste treatment system, 

road and transportation. Cost estimation of animal housing 

construction. 
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01005425 ไฮดรอลิกและนิวแมติกในระบบเกษตร 

(Hydraulic and Pneumatic in Agricultural Systems)  

3(2-2-5) 

 สมบัติของของไหลในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก สมรรถนะของ

เครื่องสูบและมอเตอร ลักษณะเฉพาะของวาวลควบคุมและอุปกรณประกอบใน

วงจร การออกแบบและวิเคราะหระบบไฮดรอลิกและระบบนิวแมติกข้ันพ้ืนฐาน 

 

 Properties of hydraulic and pneumatic fluids. Performance 

of pumps and motors. Characteristics of control valves and circuit 

components. Design and analysis of fundamental hydraulic and 

pneumatic systems. 

 

01005433 เครื่องสูบและระบบทอ              

(Pump and Piping Systems) 

3(2-2-5) 

 แนวคิดกําลังและสมรรถนะของเครื่องยนต อุปกรณทางเครื่องกล

ไฟฟา ประเภทและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ ระบบทอและการสูญเสีย

แรงดัน  การคํานวณขนาดกําลังขับ การเลือกใช เครื่องสูบในไรนา การ

บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ 

 

 Concept of power and performance of engine. 

Electromechanical devices. Types and characteristics of pumps. 

Piping system and head loss. Calculation of power source. Pump 

selection for agricultural farm. Maintenance and trouble-shooting. 

 

01005446 การจัดการวัสดุและของเสียทางการเกษตร                    

(Material and Waste Management in Agriculture) 

3(3-0-6) 

 แหลงกําเนิดและองคประกอบของของเสียทางการเกษตร การลด

ปริมาณการสรางของเสียทางการเกษตร การบําบัดของเสีย ผลกระทบจากของ

เสียทางการเกษตรตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การฟนฟูน้ําเสียและการนํากลับมา

ใช การจัดการแหลงท้ิง 

 

 Sources of agricultural waste and their components. 

Reduction of agricultural waste generation. Waste treatment. 

Impact of agricultural wastes on human and environment. Waste 

water reclamation and reuse. Effluent disposal management. 

 

01005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตรอนชื้น          

(Tropical Greenhouse Management) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและโครงสรางของโรงเรือนในเขตรอนชื้น  ท่ีตั้งของโรงเรือน 

ระบบการทําความเย็นภายในโรงเรือน ระบบระบายอากาศ การให แสง 
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อุณหภูมิ คารบอนไดออกไซด  แมลงและการควบคุมโรคในโรงเรือน 

 Model and structure of tropical greenhouse.  Location of 

greenhouse. Cooling and air ventilation system. Water, light, 

temperature, carbon dioxide, insect and disease control in 

greenhouse. 

 

01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเก่ียว                          

(Post Harvest Mechanization) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01005221 

3(2-3-6) 

 เทคโนโลยี เครื่องจักรกล และอุปกรณสําหรับการขนถาย การทําความ

สะอาด การคัดขนาด การทําแหง การสี การลดอุณหภูมิ การเก็บรักษา และ

การบรรจุหีบหอ การทดสอบสมรรถนะและการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรหลัง

การเก็บเก่ียว 

 

 Technology, machinery and equipment for handling, 

cleaning, grading, drying, milling, cooling, storage and packaging.  

Performance testing and management of post-harvest machinery. 

 

01005452 เทคโนโลยีการทําแหงและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร                       

(Drying and Storage Technology for Agricultural Commodities) 

3(3-0-6) 

 หลักอุณหพลศาสตรและการถายโอนความรอน สมบัติอากาศชื้น 

สมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของผลิตผลเกษตร การสูญเสียและการควบคุม

คุณภาพ ทฤษฎีและวิธีการทําแหงและการเก็บรักษา การทํางานและการ

บํารุงรักษาเครื่องทําใหแหงและการเก็บรักษา การทดสอบสมรรถนะเครื่องทํา

ใหแหงและการเก็บรักษา 

 

 Principles of thermodynamics and heat transfer. Properties 

of moist air. Physical and biochemical properties of agricultural 

commodities. Losses and quality controls. Theory and methods of 

drying and storage. Operation and maintenance of dryer and 

storage. Performance testing of dryer and storage. 

 

01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร                         

(Energy Management in Agricultural System) 

3(3-0-6) 

 หลักการพลังงานในการเกษตร การประยุกตวัสดุทางการเกษตรเพ่ือ

ผลิตพลังงาน สถานการณดานพลังงานชีวภาพ อุปสงคและอุปทานของพลังงาน

ชีวภาพ การอนุรักษพลังงานในระบบการเกษตร ศักยภาพการใชพลังงาน

ชีวภาพเปนพลังงานทางเลือก  
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 Principles of energy in agriculture. Application of 

agricultural materials for energy production. Situation of bio-

energy. Demand and supply of bio-energy. Energy conservation in 

agricultural system. Potential of using bio-energy as alternative 

energy. 

 

01005463* พลังงานหมุนเวียนเพ่ือการเกษตร                         

(Renewable Energy for Agriculture) 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ เพ่ือ

การเกษตร พลังงานทางเลือก การประยุกต ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แหลง

เงินทุน เทคโนโลยีและองคความรูตางๆ เพ่ือความยั่งยืนดานพลังงาน ศักยภาพ

และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 

 

 Role and importance of various types of renewable energy 

for agriculture. Alternative energy, applications, environmental 

impacts, sources of funds, technology and a variety of knowledge 

for sustainable energy. Potential and development of renewable 

energy. 

 

01005471 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานระบบเกษตร           

(Computer Programming in Agricultural System) 

3(2-3-6) 

 โครงสรางและการออกแบบข้ันตอนวิธีคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูล 

การจัดการหนวยความจํา การเขาถึงขอมูลโดยลําดับและโดยสุม การวิเคราะห

ข้ันตอนวิธี การแกจุดบกพรองและการทดสอบโปรแกรม ภาษาโปรแกรม

ระดับสูง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานระบบเกษตร 

 

 Structure and design of computer algorithms. Data 

structures. Memory management. Sequential and random data 

access.  Analysis of algorithms, Debugging and testing of program. 

High level programming languages. Development of computer 

program for agricultural system. 

 

01005472 การวิเคราะหระบบและสรางแบบจําลองทางการเกษตร          

(System Analysis and Modeling in Agriculture) 

3(3-0-6) 

 อนุพันธยอย หลักสมการเชิงอนุพันธ การศึกษาวิเคราะหระบบ การใช

แบบจําลองคณิตศาสตรในการวิเคราะหระบบ การสรางแบบจําลอง การแกไข

ปญหาเชิงเสนและไมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขาย การโปรแกรมเชิงพลวัต 
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ทฤษฎีเกม และการจําลองเหตุการณทางการเกษตร 

 Partial differential. Principle of differential equation. Nature 

of system analysis. The use of mathematical models in system 

analysis. Formulation and solution of linear and non-linear 

models. Network analysis. Dynamic programming. Game theory.  

Simulation in agricultural system. 

 

01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเกษตร                        

(Geographical Information System of Agriculture) 

3(3-0-6) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน องคประกอบท่ีสําคัญของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โครงสรางขอมูล การจัดการขอมูลและการจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

การออกแบบระบบและประยุกตใชดานการเกษตร 

 

 Fundamental of geographical information system (GIS). 

Essential elements of geographical information system. Data 

structure, data management and GIS manipulation. Computer 

software in GIS. System design and application in agriculture. 

 

01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร            

(Image Processing in Agricultural System) 

3(2-3-6) 

 การประมวลผลภาพข้ันพ้ืนฐาน การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การ

ปรับแตงภาพโดยระดับสีเทา สัญญาณรบกวนและการใชตัวกรองสัญญาณ

รบกวน การประมวลผลภาพรูปรางสัณฐาน การแบงภาพ การประยุกตการ

ประมวลผลภาพทางการเกษตร 

 

 Basic image processing. Image enhancement. Gray-scale 

modification. Noise and noise filter. Morphological image 

processing. Image segmentation. Applications of agricultural image 

processing. 

 

01005476 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร                   

(Agricultural Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการทางดานโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร 

ระบบขนสง บทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน

ทางการเกษตร กิจกรรมและกระบวนการทางโลจิสติกสของผลิตผลเกษตร การ

วิเคราะหปญหาโลจิสติกสทางการเกษตร การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับการ

จัดการโลจิสติกสของผลิตผลเกษตร 
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 Principle of agricultural logistics and supply chain 

management. Transportation system. Role and importance of 

agricultural logistics and supply chain management. Logistics 

activities and operations of agricultural product. Analysis of 

agricultural logistics problem. Computer application for logistics 

management of agricultural product. 

 

01005477* การจัดการหวงโซคุณคาทางการเกษตร 

(Agricultural Value Chain Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการหวงโซคุณคาทางการเกษตร บทบาทและความสําคัญของหวง

โซคุณคาทางการเกษตร ความสัมพันธระหวางหวงโซคุณคาและหวงโซอุปทาน

ทางการเกษตร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหวงโซคุณคาทางการเกษตร 

การสรางมูลคาเพ่ิมในหวงโซอุปทาน การวิเคราะหหวงโซคุณคาทางการเกษตร 

การประเมินหวงโซคุณคาทางการเกษตร กลยุทธและเครื่องมือเพ่ือการจัดการ

หวงโซคุณคาทางการเกษตร การประยุกตหวงโซคุณคาเพ่ือการจัดการทาง

การเกษตร 

 

 Principle of agricultural value chain. Role and importance 

of agricultural value chain. Relationship between value chain and 

supply chain in agriculture. Concept and theories of agricultural 

value chain. Value added creation in supply chain. Agricultural 

value chain analysis. Agricultural value chain assessment. Strategy 

and tool for agricultural value chain management. Applications of 

value chain for agricultural management. 

 

01005478* การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการฟารม 

(Quantitative Analysis for Farm Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการฟารม บทบาทและ

ความสําคัญของการวิเคราะหเชิงปริมาณในการจัดการฟารม การศึกษาความ

เปนไปไดในการดําเนินงานในฟารม การวางแผนการใชทรัพยากรในการจัดการ

ฟารมดวยกําหนดการเชิงเสน การวิเคราะหตนทุนและความคุมทุนในการ

จัดการฟารม การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอนของการจัดการ

ฟารม ปญหาควบคูและการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของการ

จัดการฟารม การจัดการความเสี่ยงในฟารมดวยการวิเคราะหเชิงปริมาณ การ

ประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการฟารม 

 

* รายวิชาเปดใหม 
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 Principle of quantitative analysis for farm management. 

Role and importance of quantitative analysis in farm management. 

Feasibility study in farm operation. Resource planning in farm 

management with linear programming. Cost and break even 

analysis in farm management. Decision making under risk and 

uncertainty of farm management. Dual problem and sensitivity 

analysis of farm management. Risk management in farm with 

quantitative analysis. Application of quantitative analysis for farm 

management. 

 

01005491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีระบบเกษตร                    

(Basic Research Methods in Agricultural System Technology) 

1(1-3-2) 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร การกําหนด

ปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ

สําหรับงานวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

 

 Principles and research methods in agricultural systems 

technology, identification of research problems, formulation of 

research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, 

application of statistics for research, report writing and 

presentation. 

 

01005496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตร                      

(Selected Topics in Agricultural System Technology) 

3(3-0-6) 

 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวขอ

เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาคการศึกษา 

 

 Selected topics in agricultural systems technology at the 

bachelor’s degree level. Topics are subjected to change each 

semester. 

 

01005497 สัมมนา               

(Seminar) 

     1 

 การศึกษาและคนควาผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและหนังสือ

หรือตําราแลว นําเสนอในท่ีประชุมสัมมนา  

 

 Study and literature review of research article, academic  
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article, text book, and oral presentation. 

01005498 ปญหาพิเศษ        

(Special Problems) 

     3 

 การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีระบบเกษตร ระดับปริญญาตรี และ

เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  

 

 Study and research in agricultural system technology at 

the bachelor’s degree level and compile into a written report. 

 

01005499 การฝกงานพิเศษ                      

(Special Training) 

3(0-15-8) 

 การฝกงานพิเศษดานเทคโนโลยีระบบเกษตร  

 Special training in agricultural systems technology.  

3.1.4.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01015111 เกษตรศาสตรท่ัวไป 

(Overview in Agriculture) 

1(1-0-2) 

 ความสําคัญของการเกษตรตอความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมกับการเกษตร

ของประเทศไทย สถาบันและองคกรในประเทศและระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

กับการเกษตร และสิ่งแวดลอม ระบบการเกษตรโครงสรางการผลิตสินคา

เกษตรของประเทศไทยและความสัมพันธกับภาคอุตสาหกรรมเกษตร 

ผลกระทบจากขอตกลงการเปดเสรีทางการคาตอภาคการเกษตร 

 

 Importance of agriculture on security of food and energy. 

Relationships between economics, society, politics, environments 

and Thai agriculture.  National and international institutes and 

organizations related to agriculture and environment.  Agricultural 

systems, production structure of agricultural products of Thailand 

and their relationship with agro-industrial sector.  Impacts from 

free trade agreements on agricultural sector. 

 

01015299 การฝกงานเบื้องตน 

(General Practicum) 

2(0-10-5) 

 การฝกปฏิบัติงานท่ัวไปทางการเกษตรดานพืชไร พืชสวน พืชอาหาร

สัตว การจัดการศัตรูพืช ดินและปุย  การเลี้ยงสัตว และเกษตรกลวิธาน  

 

 Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, 

pest management, soil and fertilizer, animal husbandry, and farm 
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machinery. 

01015490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตาม

โครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 

 On the job training as a temporary employee according to 

the assigned project including report writing and presentation. 

 

01401114   พฤกษศาสตรท่ัวไป 

(General Botany) 

3(2-3-6)          

 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมูและวิวัฒนาการ การใชประโยชนจากพืช 

 

 General principles of plant morphology, anatomy, 

physiology, ecology, classification and evolution. Uses of plants. 

 

01403111 เคมีท่ัวไป 

(General Chemistry) 

4(4-0-8) 

 อะตอมและโครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยา

เคมี แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี 

สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลของ

ไอออน เคมีไฟฟา 

 

 Atoms and atomic structures, periodic system, chemical 

bonds, chemical reactions, gases, liquids, solids, solutions, 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, 

electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic equilibria, 

electrochemistry.  

 

40311201  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in General Chemistry) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01403111 หรือพรอมกัน หรือ 01403119 หรือพรอม

กัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา  01403111 เคมีท่ัวไป หรือ 01403119 เคมี

ท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย  

 

 Laboratory work for 0140311 General Chemistry or 

01403119 General Chemistry for Medical Sciences. 

 

 

39 
 



มคอ.2                                                                                         
 

01417111   แคลคูลัส I 

(Calculus I)  

3(3-0-6) 

 ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิง

อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

 

 Limits and continuity, derivatives and applications, 

differentials and applications, integration and applications. 

 

01420115   ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Abridged Physics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01420119 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป  

 Laboratory for Abridged Physics.  

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 

(Abridged Physics) 

3(3-0-6) 

 กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส 

แมเหลก็ คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

 

 Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static 

electricity, current, magnetic, electromagnetic wave, light, 

introduction to modern physics. 

 

01422111 หลักสถิต ิ 

(Principles of Statistics) 

3(3-0-6) 

 แนวความคิดเก่ียวกับสถิติศาสตร คาวัดตําแหนงท่ีตั้ง การวัดคากลาง 

การวัดการกระจาย ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน 

การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงคา

ตัวอยาง การอนุมานเชิงสถิติสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การ

วิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

 

 Concept of statistics, measure of location, measure of 

center, measure of dispersion, probability, random variables and 

their probability distributions, binomial distribution, Poisson 

distribution, normal distribution, sampling distribution, statistical 

inference for one and two populations, analysis of categorical 

data, one-way analysis of variance, simple linear regression 

analysis. 
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01422421 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิต ิ

(Computer Software in Statistics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01422111 

3(2-2-5) 

 ความรูเบื้องตนทางการคํานวณเชิงสถิติ นิยามขอมูลและการจัดเก็บ

ขอมูลทางสถิติ การจัดการฐานขอมูลทางสถิติ ซอฟตแวรประยุกตในงานสถิติ 

การประมวลผลคํา การจัดการขอมูลดวยโปรแกรมกระดานทําการ การนําเสนอ

ขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหทางสถิติ 

 

 Introduction to statistical computing, data definition and 

data collection in statistics, statistical database management, 

application software in statistics, word processing, data 

management using electronic spread sheet, data presentation, use 

of computer packages for statistical analysis. 

 

01424111 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 

3(3-0-6) 

 ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และ

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของสัตว

และพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 

 Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics 

and evolution, species diversity, structure and function of animals 

and plants, ecology and behavior. 

 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory for Biology) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01424111 หรือเรียนพรอมกัน 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการการใชกลองจุลทรรศน เซลลและสวนประกอบของเซลล 

เยื่อหุมเซลลและการเคลื่อนท่ีของสาร เอนไซม และพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

เนื้อเยื่อพืชและสัตว วัฏจักรของเซลลและการแบงเซลล การสืบพันธุและการ

เจริญของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

 

 Laboratory for microscope, cell and comments, cell 

membrane and transport, enzyme and bioenergetics, plant tissue 

and animal tissue, cell cycle and cell division, reproduction and 

biodevelopment, species diversity and ecology. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

1 นายเกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2536 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 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. การออกแบบและพัฒนาเครื่องใสปุยแบบ

สะพายหลังสําหรับพืชท่ีปลูกแบบเปนแถว, 

2560 

2. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับคา

อนาล็อคของเซนเซอรชนิดแสง, 2560 

01005101 

01005213 

01005214 

01005221 

01005471 

01005472 

01005476 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005211 

01005213 

01005214 

01005221 

01005411 

01005412 

01005471 

01005472 

01005476 

01005477 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

2 นางสาวดลฤด ี ใจสุทธ์ิ10

* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2543 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2550 

3 2599 00198 46 1 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Energy Technology, Energy 

งานวิจัย 

1. การลดความช้ืนขาวเปลือกในยุงฉางขนาด

เล็กดวยลมรอนจากระบบทอ, 2558 

2. Effect of burdock root extract 

concentration on physiochemical 

property of coated jasmine rice by 

using top-spay fluidized bed coating 

technique, 2560 

3. Enhancement of γ-aminobutyric acid 

in germinated paddy by soaking in 

combination with anaerobic and 

fluidized bed heat treatment, 2558 

01005101 

01005213 

01005221 

01005425 

01005451 

01005452 

01005461 

01005462 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005211 

01005213 

01005221 

01005412 

01005425 

01005451 

01005452 

01005462 

01005463 

01005496 

01005497 

01005498 

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

Management, Alternative Energy 

and Drying Technology 

3 นายถวัลยศักดิ ์ เผาสังข 

อาจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2526 

วท.ม. (สรีรวิทยาการผลิตพืช) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 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 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับคา

อนาล็อคของเซนเซอรชนิดแสง, 2560 

01005101 

01005213 

01005214 

01005221 

01005476 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005213 

01005214 

01005221 

01005412 

01005476 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

4 นายปยะพงษ ศรีวงษราช11

* 

อาจารย 

อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ, 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2552 

Ph.D. (Technology and 

Mechanization of Agriculture) 

Mendel University, Czech 

Republic, 2559 

1 2699 99000 645 

 

งานวิจัย 

1. การออกแบบและพัฒนาเตาอบขาวหลาม, 

2561 

2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องถอนมัน

สําปะหลัง, 2561 

3. เครื่องผาซีกไมไผสําหรับไวค้ํากลาไม, 2560 

01005101 

01005212 

01005213 

01005221 

01005222 

01005325 

01005341 

01005423 

01005424 

01005473 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005211 

01005212 

01005213 

01005221 

01005222 

01005325 

01005341 

01005423 

01005424 

01005496 

01005497 

01005498 

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

43 
 

                                                 



มคอ.2                                                                                         
 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Agricultural Machinery 

5 นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ* 

อาจารย  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2538 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร,ี 2546 

3 1002 01125 53 0 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Clean Energy Technology and 

Green House Technology 

งานแตงเรียบเรียง 

1. ระบบนํ้าแปลงเกษตรอินทรยี, 2559 

2. การจัดการใหนํ้าแบบประหยัดแกพืช, 2559 

 

งานวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาเตาอบขาวหลาม, 

2561 

 

01005101 

01005212 

01005213 

01005214 

01005221 

01005371 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005212 

01005213 

01005214 

01005221 

01005371 

01005463 

01005474 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

6 นางสาวรติยา  ธุวพาณิชยานันท12* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2545 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2547 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2551 

3 6099 00136 74 7 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Drying Technology, Heat and 

Mass Transfer, Computer 

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 γ-aminobutyric acid 

in germinated paddy by soaking in 

combination with anaerobic and 

fluidized bed heat treatment, 2558 

01005101 

01005213 

01005221 

01005416 

01005424 

01005451 

01005452 

01005461 

01005462 

01005471 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005211 

01005213 

01005216 

01005221 

01005424 

01005451 

01005452 

01005462 

01005471 

01005496 

01005497 

01005498 

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

Programming and Energy 

Management Technology in 

Agricultural Systems 

7 นายศักดา  อินทรวิชัย 

รองศาสตราจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2522 

M.S. (Agricultural Engineering) 

University of the Philippines, 

Philippines, 2529  

Ph.D. (Agricultural Engineering) 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia, 2537 

3 2002 00265 76 1 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Agricultural Process Engineering 

งานวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องถอนมัน

สําปะหลัง, 2561 

01005101 

01005213 

01005341 

01005342 

01005449 

01005451 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005213 

01005341 

01005449 

01005451 

01005496 

01005497 

01005498 

8 นายศุภกิตต  สายสุนทร 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว

และแปรสภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2541 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2544 

ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2550 

3 1012 01303 57 9 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Post-Harvest Machinery 

 

งานวิจัย 

1. การออกแบบและวิเคราะหความแข็งแรงชุด

โครงสรางกระบะของเครื่องมือเคลื่อนยาย

ไมทอน ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต, 2561 

2. การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเคลือ่นยายไม

ทอนเพ่ือใชในการออกแบบเครื่องมือ

เคลื่อนยายไมทอนในงานวิศวกรรมปาไม, 

2560 

3. การทดสอบอุปกรณคดัแยกขาวดวย

โปรแกรม LabVIEW, 2560 

4. ผลของการใชไมโครเวฟในการใหความรอน

แกเมลด็มะขามตอสมบัติทางกายภาพของ

แปงเน้ือในเมล็ดมะขาม, 2560 

5. Germination of de-operculated oil 

palm (Elaeis guineensis) seed as 

affected by gibberellic acid (GA3), 

01005101 

01005212 

01005213 

01005221 

01005222 

01005325 

01005423 

01005424 

01005425 

01005451 

01005473 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005211 

01005212 

01005213 

01005221 

01005222 

01005325 

01005423 

01005424 

01005425 

01005451 

01005496 

01005497 

01005498 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

2559 

9 นายสมพงษ  เจษฎาธรรมสถิต 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2541 

5 7401 99007 82 3 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Computer Application for 

Agriculture 

งานแตงเรียบเรียง 

1. ระบบนํ้าแปลงเกษตรอินทรยี, 2559 

2. การจัดการใหนํ้าแบบประหยัดแกพืช, 2559 

 

งานวิจัย 

1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องใสปุยแบบ

สะพายหลังสําหรับพืชท่ีปลูกแบบเปนแถว, 

2560 

2. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับคา

อนาล็อคของเซนเซอรชนิดแสง, 2560 

01005101 

01005212 

01005213 

01005214 

01005221 

01005222 

01005325 

01005333 

01005416 

01005471 

01005472 

01005476 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005212 

01005213 

01005214 

01005215 

01005216 

01005221 

01005222 

01005325 

01005333 

01005372 

01005471 

01005472 

01005476 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

10 นายสุดสายสิน  แกวเรือง 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2528 

M.Eng. (Agricultural Land and 

Water Development) 

Asian Institute of Technology, 

2532 

Ph.D. (Integrated Water 

Resources Management) 

Asian Institute of Technology, 

2551 

งานวิจัย 

1. ผลผลติมันสาํปะหลังท่ีปลูกในชวงตนของฤดู

ตนฝนภายใตการใหนํ้าหยดใตผิวดนิ และนํ้า

หยดบนดินเปรียบเทียบกับนํ้าฝนตาม

ธรรมชาต,ิ 2560 

2. ผลกระทบทางดานคณุภาพอากาศและผลติ

ภาพของดินท่ีเกิดจากการเผาออยกอนเก็บ

เก่ียว ในตําบลกุดปลาดุก อําเภอช่ืนชม 

จังหวัดมหาสารคาม, 2560 

3. สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะท่ีมี

ผลตอการออกแบบเครื่องควานเมด็เงาะ, 

2558 

01005101 

01005213 

01005331 

01005334 

01005433 

01005446 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005211 

01005213 

01005331 

01005334 

01005412 

01005433 

01005446 

01005496 

01005497 

01005498 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

3 7210 00292 41 8 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Irrigation System Technology 

and Soil and Water Management 

for Agriculture 

4. Assessment of biomass loss and air 

pollution caused by pre-harvest 

sugarcane burning using closed loop 

combustion system model, 2561 

5. A suitability comparison among four 

hydroponic solutions for growing 

lettuce (Lectuca sataiva L. var. green 

oak), 2558 

11 นางสาวสุรสัวดี อรณุวรากรณ13* 

อาจารย 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 

3 6097 00314 38 2 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Agricultural Logistics, System 

Analysis and Design for 

Agriculture, Decision Supporting 

System for Agriculture 

งานแตงเรียบเรียง 

1. โลจสิติกส...ทางเลือกเพ่ือทางรอดของ

เกษตรกรไทย (ตอนท่ี 1), 2559 

2. โลจสิติกส...ทางเลือกเพ่ือทางรอดของ

เกษตรกรไทย (ตอนจบ), 2559 

 

งานวิจัย 

1. Natural rubber production 

forecasting of the world market with 

Box-Jenkins method, 2561 

2. Forecasting equilibrium quantity and 

price on the world natural rubber 

market, 2560 

 

01005101 

01005213 

01005214 

01005371 

01005399 

01005471 

01005476 

01005496 

01005497 

01005498 

01005499 

01005101 

01005211 

01005213 

01005214 

01005371 

01005399 

01005411 

01005471 

01005476 

01005477 

01005478 

01005496 

01005497 

01005498 

01005499 

 

 

 

 

 

 

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ใหม 

1 นายรักศักดิ์  เสริมศักดิ ์

อาจารย 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2537 

วท.ม. (พืชไร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลติพืช) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี 2551 

3 4509 00327 15 5 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

Geoinformatics for Agriculture 

งานแตงเรียบเรียง 

1. ระบบนํ้าแปลงเกษตรอินทรยี, 2559 

2. การจัดการใหนํ้าแบบประหยัดแกพืช, 2559 

  

01005101 

01005213 

01005214 

01005221 

01005222 

01005333 

01005371 

01005474 

01005475 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

01005101 

01005111 

01005213 

01005214 

01005215 

01005221 

01005222 

01005333 

01005371 

01005474 

01005475 

01005491 

01005496 

01005497 

01005498 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

หลักสูตรมีแผนสหกิจศึกษารองรับ เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

จริง โดยเลือกลงทะเบียนวิชา 01015490 และสําหรับแผนปกติ นิสิตสามารถไปฝกงานท่ีหนวยงานภายนอก

เพ่ิมเติมได โดยเลือกลงทะเบียนในรายวิชา 01005499 การฝกงานพิเศษ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

- มีทักษะในการปฏิบัติงาน  

- สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับจากชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติ เพ่ือนําไปแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

- มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

- มีระเบียบวนิัย ตรงตอเวลา และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดดี 

- มีความกลาแสดงออก มีความเปนผูนํา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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4.2 ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝกงานแบงเปน 2 ระยะ คือ ฝกงาน 150 ชั่วโมงแรก (01015299 การฝกงานเบื้องตน) ใน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 2 และฝกงาน 150 ชั่วโมงหลัง (01005399 การฝกงานเฉพาะดาน) ในภาค

การศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 3 สําหรับการฝกงานพิเศษ (01005499) สามารถลงทะเบียนไดในชั้นปท่ี 4 สวน 

สหกิจศึกษา (01015490) สามารถลงทะเบียนไดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ทําปญหาพิเศษ (01005498) เพ่ือศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร  โดยมีการวางแผน ทํา

การทดลอง วิเคราะหขอมูล และสรุปผลอยางเปนระบบ และเรียบเรยีงเขียนเปนรายงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

- มีองคความรูจากงานวิจัย 

- สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 

- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

- สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 

- มีความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการ และสามารถนําเสนอผลงานดวยวาจาท้ังแบบ

ปากเปลา และใชสื่อประกอบการนําเสนอ 

5.3 ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 

- มีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนิสิต โดยนิสิตเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีสนใจ 

- อาจารยจัดตารางเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนิสิต 

- จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณ เครื่องมือให

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

- มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี และการทํางานนอก

เวลาของนิสิต 

- มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ท้ังในศูนยคอมพิวเตอรและใน

หองปฏิบัติการของสาขาวิชา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินคุณภาพจากผลงาน การนําเสนอผลงานดวยวาจา และรูปเลมรายงาน โดยอาจารยท่ี

ปรึกษา และกรรมการประจําสาขาวิชา 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการจัดการและ

แกไขปญหาทางดานการผลิตทางการเกษตรได

อยางเปนระบบ 

- การศึกษาดูงาน 

- ปญหาพิเศษ  

- สงเสริมการเขารวมกิจกรรมการประกวดหรือ

แขงขันในทุกระดับ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

(2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ

กฎระเบียบ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัย ความ

รับผิดชอบ และการเคารพกฎระเบียบ ในการสอนทุกรายวิชา 

(2) การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 

(3) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินการตรงตอเวลาในการเขาเรียน และการสงงาน  

(2) สังเกตพฤติกรรมของนิสิต เชน ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

และการทําขอสอบ 

2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในหลักการและทฤษฎี 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) ใชการสอนหลายรปูแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การ

ทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 
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การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควา

ดวยตนเอง 

(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง และจากการศึกษาดูงาน 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินจากผลการสอบรายวิชา 

(2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถนําความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค ถูกตองและเหมาะสม 

(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลและเปนระบบ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเม่ือเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทย

ท่ีงายและเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนในรายวิชาท่ีเหมาะสม 

(2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ

จําลอง 

(3) การจัดใหมีรายวิชาท่ีเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางเชาวปญญา ใหไดฝกคิด

วิเคราะห สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ท้ังในสาขาและนอกสาขา 

ไดแก วิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาปญหาพิเศษ 

(4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได

มากข้ึน 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยท่ีตองใชทักษะทางปญญา 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

(1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซ่ึงตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน 
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(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ท่ีสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนง

หนาท่ีในกลุม 

(3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ท่ีมีผลตอตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนื้อหาวิชาเรียน 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากรายงานกลุม โดยอาจารยประจําวิชา 

(2) ใหผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินผูรวมงานในกลุม 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสม

กับบุคคลท่ีแตกตางกัน 

(2) ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตร ในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานท่ีตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณ โดยผูสอนตองแนะนํา

วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา 

(2) มอบหมายงานท่ีตองมีการนํ าเสนอดวยวาจาท้ังแบบปากเปลาและใชสื่อ

ประกอบการนําเสนอ 

(3) มอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนิสิตสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวย

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการสื่อสารจากรายงานแตละบุคคลหรือ

รายงานกลุมในสวนท่ีนิสิตนั้นรับผิดชอบ 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

นําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชม 

(3) ประเมินทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสืบคนฐานขอมูลทาง

วิทยาศาสตรระดับชาติและนานาชาติ 

52 
 



มคอ.2                                                                                         
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

1 . คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 

01005101          

01005111          

01005211          

01005212          

01005213          

01005214          

01005215          

01005216          

01005221          

01005222          

01005325          

01005331          

01005333          

01005334          

01005341          

01005371          

01005372          

01005399          

01005411          

01005412          

01005423          

01005424          

01005425          

01005433          

01005446          

01005449          
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รหัสวิชา 

1 . คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 

01005451          

01005452          

01005462          

01005463          

01005471          

01005472          

01005474          

01005475          

01005476          

01005477          

01005478          

01005491          

01005496          

01005497          

01005498          

01005499          

นอกหลักสูตร 

01015111          

01015299          

01015490          

01401114          

01403111          

01403112          

01417111            

01420115            

11901420           

01422111          

01422421          

01424111          

01424112          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชาขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเปนรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบท่ีแตงตั้งโดย

สาขาวิชาฯ 

 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตรหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และแบบประเมินความคิดเห็นของบัณฑิตเก่ียวกับผลลัพธการเรียนรู หลักสูตร

และกระบวนการบรหิารจัดการหลักสูตร เนื้อหาแตละรายวิชา การวัดผลและประเมินผลท่ีสะทอนผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และปจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตใน

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ 

และวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารย ฯลฯ ใหอาจารยใหม 

1.3 ชี้แจงและมอบหมายเอกสารประมวลรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากรายวิชา 

และกลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหแกอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ 

1.4 กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรมเรื่องกลยุทธและวิธีการสอนแบบตางๆ กลยุทธการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง (หลักสูตรสําหรับอาจารย

ใหม) และอยูในการดูแลของอาจารยพ่ีเลี้ยง กอนการทําหนาท่ีดวยตนเอง 

1.5 มอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหม อยางนอย 1 

ภาคการศึกษา 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

กระบวนการใหความรูจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารย

พัฒนาตนเองดานวิชาการ วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยอาจารยแตละ

คนควรไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง/ป 
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2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การฝกอบรมเชิงปฏบิัติการดานการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธการสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล โดยกําหนดใหอาจารยตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับอาจารยใหมในปแรก

เขาทํางาน และเขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมหรือฟนฟูทุก 2-3 ป 

2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ ทัศนะความคิดเห็น อภิปรายปญหาและแนว

ทางการแกไข ระหวางอาจารยในคณะ/สาขาวิชา หรือผูทรงคุณวุฒิในสายงาน 

2.1.3 การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบัน และนําการเรียนรูมา

ถายทอดในสาขาวิชา 

2.1.4 การใชอาจารยเกาและใหมรวมสอนในวิชาเดียวกัน เพ่ือใหอาจารยใหมไดเห็นตัวอยาง

การสอนและการประเมินผล  

2.1.5 การเชิญอาจารยอ่ืนเขาเยี่ยมชมการสอนและใหคําแนะนํา 

2.1.6 การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานในเครือขาย

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมเทคโนโลยีระบบเกษตร 

2.1.7 ใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอในข้ันสูง ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขา

รวมการประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 การสนับสนุนการเขารวมฟง และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ 

2.2.2 การฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารนานาชาติ 

2.2.3 การสนับสนุนความรวมมือในงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

2.2.4 การสนับสนุนการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู 

2.2.5 การสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการและเผยแพรงานวิชาการ เพ่ือใหมี

ตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแล บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ทําหนาท่ีวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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1.2 มีความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร โดยสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ ศ.: รศ.: ผศ.: อ. 

คือ 0: 1: 6: 4 และสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร ป.ตรี: ป.โท: ป.เอก คือ 0: 3: 8  

2. บัณฑิต 

มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบัณฑิตและผูใชงาน

บัณฑิต ตลอดจนการประเมินการไดงานทําของบัณฑิต และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยนําความคิดเห็นของคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และผูใชงานบัณฑิต ตลอดจน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร มาประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

3. นิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 

มีการประชาสัมพันธหลักสูตรผานครูแนะแนวหรือประชาสัมพันธตรงใหกับนักเรียนในโรงเรียน

กลุมเปาหมาย สําหรับระยะเวลาในการรับนิสิต หลักสูตรฯ ปฏิบัติตามกรอบเวลาในการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีชองทางในการรับนิสิต ดังนี้ (1) การรับดวย Portfolio (2) การ

รับระบบโควตา (3) การรับตรงรวมกัน และ (4) การรับระบบกลาง Admissions โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ 

- ดําเนินการสอบสัมภาษณ 

- คณะกรรมการสอบฯ พิจารณาและเสนอชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 

- แจงผลการคัดเลือกไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรเตรียมความพรอมใหแกนิสิต โดย 

- สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมบัณฑิตยุคใหมและออมกอดนทรี เพ่ือเรียนรูกฎ ระเบียบ รูจัก

เพ่ือนนอกสาขา นอกคณะ ชวงกอนการเปดเรียนปท่ี 1 

- ใหนิสิตเขารับการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษาในกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม สาน

สายใยผูปกครอง" รวมกับนิสิตหลักสูตรอ่ืนของคณะเกษตร 

- ใหนิสิตเขารวมรับฟงแนวทางการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย พบอาจารยท่ีปรึกษา ใน

กิจกรรม "รูเรียน รูเลน รูคิด" กอนการเปดเทอมแรกของป 1 ซ่ึงจัดโดยคณะเกษตร 

3.3 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

- มีระบบดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและการทํากิจกรรมดานตางๆ ใหกับนิสิต 

โดยการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนิสิตทุกชั้นป 

57 
 



มคอ.2                                                                                         
 

- คณาจารยจัดตารางเวลาใหนิสิตไดเขาพบ และ/หรือแจงวิธีการติดตอสื่อสารใหกับนิสิตใน

แผนการสอนทุกรายวิชา 

- สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิต 

3.4 การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เปดโอกาสใหนิสิตปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาหรือประธานสาขาวิชา ในเรื่องท่ีตองการรองเรียน 

ถาหากไมสามารถหาขอยุติได ใหนิสิตเขียนคํารองท่ัวไปผานอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาภาควิชา เสนอตอ

คณบดี 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

- การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาเกษตรกล

วิธาน คณะเกษตร ท่ีไดมีการรับรองในท่ีประชุมกรรมการภาควิชาเกษตรกลวิธานแลว และการกําหนด

คุณสมบัติท่ัวไป เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

- ประกาศรับสมัคร และเสาะหา สืบคนประวัติและคุณสมบัติ ตรวจสอบขอมูลของผูสมัคร 

- สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบความสามารถอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการท่ีคณบดี

แตงตั้ง 

- เสนอแตงตั้ง และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยใหม 

และกําหนดรายวิชาใหตรงกับความรู ความสามารถ และความถนัดของผูสอน  

4.2.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

- ภาควิชาสนับสนุนการเขารวมอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะการสอน 

การวิจัย การวัด และการประเมินผล 

- ภาควิชาสนับสนุนการเขารวมอบรมและสัมมนาทางดานทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร รวมท้ังดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีของนักวิจัย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุงใหการศึกษาและสงเสริม

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระบบ

การผลิตทางการเกษตรตลอดสายการผลิต โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวของในระบบเกษตรใหเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑเกษตร 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

- การพิจารณากําหนดผูสอน เปนไปตามความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และผลงานวิจัยของ

อาจารย 

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

หลักสูตร 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- มีระบบประเมินการเรียนการสอน โดยกําชับใหนิสิตเขาระบบฯ เพ่ือประเมินรายวิชา  

- รายงานผลการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตใน มคอ.5 

 5.4 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ  มคอ.

7) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 ระบบการดําเนินงานจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม 

มีระบบการดําเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยการสํารวจความตองการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูในแตละปการศึกษา และจัดทําแผนงบประมาณและการจัดซ้ืออยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย

การมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

6.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม  

หลักสูตรมีความพรอมทางดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู และทางดานการจัดสรรงบประมาณ

คาใชจายตามความจําเปน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีการประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูเดิมท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

โดยการสอบถามความพึงพอใจของนิสิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร และ

ดําเนินการปรับปรงุจากผลการประเมิน 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2  ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

3. มี ร าย ล ะ เอี ย ด ข อ งราย วิ ช า  แ ล ะรายล ะ เอี ย ด ขอ ง

ประสบการณภาคสนาม (ถามี ) ตามแบบ  มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป ท่ีแลว ซ่ึงไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ

เปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการ

สอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ี

ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตน

สังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต 

- การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํา/

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

- การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรูจากวิธีการท่ีใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน

การสอนตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

- การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- การประเมินการสอนโดยตัวอาจารยเอง 

- การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ี

มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสิตปจจุบัน และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใชแบบสอบถาม  

2.2 ผูแทนนิสิตกับผูแทนอาจารย 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการประชุมระหวางตัวแทนนิสิตกับตัวแทนอาจารย 

2.3 โดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และ/หรือจากผูประเมิน 

การประเมินจากการเยี่ยมชม และขอมูลในรางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

2.4 โดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 

- แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

- ประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานนิสิต บัณฑิตใหม นักการศึกษา 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินระดับภาควิชาท่ีแตงตั้งโดยคณบดี 
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3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําวิจัย เพ่ือรวบรวมความเห็นจากผูเก่ียวของกับหลักสูตร และ

วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบใน

ระหวางภาค และปรับปรุงทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดทํารายงานวิชาเสนออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ

ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ

สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 

เสนอหัวหนาภาควิชา 

4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากราง

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง

การดําเนินงานเพ่ือใชในรอบการศึกษาตอไป จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เสนอตอคณบดี 
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