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คํานํา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ป พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรพ.ศ. 2560 เพ่ือใชในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซ่ึงในการจัดทําครั้งนี้ได

พิจารณาถึงความสอดคลองกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความยั่งยืนตอ

สภาพแวดลอมการผลิต โดยคาดวาผลท่ีไดรับจะสงผลใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาท้ังทางดานบุคลากรท่ี

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในดานเครื่องจักรกลเกษตร รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 หลักสูตรฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมี

มาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน  ซ่ึงในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ ไดจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนั้นยังไดจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาดานวิทยาศาสตรทางพืชของประเทศ เพ่ือชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติท่ีมีความรูความสามารถสูตลาดแรงงานตอไป 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961103178 

1.2 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

1.3 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in  Agricultural Machinery 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลเกษตร) 

2.2 ช่ือยอภาษาไทย วท.บ. (เครื่องจักรกลเกษตร) 

2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science (Agricultural Machinery) 

2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agricultural Machinery) 

 

3. วิชาเอก 

 ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

129 หนวยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

ปริญญาตรี 4 ป  

5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 
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5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาท่ีเปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีมีสมรรถนะการใชภาษาไทยในระดับดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    

  ไมมี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

 ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

 6.2 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

 6.3 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เม่ือการประชุม  

   ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564    

6.4 ครั้งท่ี 1 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม             

ครั้งท่ี 167 (ก.ย. 64.)  วันท่ี 2 กันยายน 2564 

6.5 ครั้งท่ี 2 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม             

ครั้งท่ี 170 (พ.ย. 64.)  วันท่ี 4 พฤศจกิายน 2564 

 6.6 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 13 ธันวาคม 2564    

6.7 ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ า กสภ ามหาวิ ท ย าลั ย เ ทค โน โล ยี ร า ชม งคลล า นน า  เ ม่ื อ ก า รป ร ะชุ ม  

ครั้งท่ี 7(2/2565) วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565   

6.8  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. 2560) 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567 

 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานเมล็ดพันธุ, พนักงานกองงานวิศวกรรมเกษตร, พนักงาน

ศูนยเครื่องจักรกลเกษตร, พนักงานกองชางชลประทาน 

8.2 พนักงานประจําศูนยบริการเครื่องจักรกลเกษตร ฝายฝกอบรมและซอมบํารุง, เจาหนาท่ีทดสอบ

สมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร, เจาหนาท่ีฝายขาย 
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8.3 พนักงานอุตสาหกรรมเกษตรแผนกแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร, แผนกสงเสริมการผลิต, 

แผนกเครื่องทุนแรงผลิตเมล็ดพันธุ, ฝายบํารุงรักษา 

8.4 พนักงานประจําโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก โรงงานน้ําตาล โรงงานแปงมันสําปะหลัง 

โรงงานผลิตอาหารสัตว โรงสีขาว เปนตน 

8.5 พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมฝายผลิตและออกแบบ เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรงานอุตสาหกรรม 

8.6 ประกอบอาชีพอิสระ เชน ผูประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ, ผูประกอบการซอมบํารุง

เครื่องจักรกลเกษตร, นักธุรกิจเกษตรแปรรูป (SMEs), เปนตน 

 

  

 

 

 



 
 

4 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มทร. ลานนา พิษณุโลก 

ลําดับ ช่ือ –สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

1 นายวิทยา พรหมพฤกษ 

351030003xxxx 

ปร.ด. (พลังงานทดแทน) 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (เกษตรกลวธิาน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2561 

2550 

2545 

อาจารย 

2 นายบุญเจิด กาญจนา 

364060023xxxx 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (เกษตรกลวธิาน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2550 

2534 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นายนพดล  ตรีรัตน 

336060059xxxx 

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร) 

วท.บ. (เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2544 

2531 

ผูชวยศาสตราจารย 

4 นายบุญฤทธิ์ สโมสร 

386040029xxxx 

วศ.ม. (วิศกรรมเกษตร)                                                                                                              

วท.บ. (เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2544 

2536 

อาจารย 

5 นายวรกฤช  ดอนคําเพ็ง 

565089001xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) 

ค.อ.บ. (อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2550 

2548 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตร 
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10.   สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารของโลก สรางรายไดเพ่ือ

การพัฒนาประเทศดวยการสงออกผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความตองการกําลังคนท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม  

11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําใหเกิด

การแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

11.1.3 เกษตรกรรมเปนรากฐานท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงมีความ

จําเปนอยางสูงในการวิจัยและพัฒนาทางดานการเกษตรอยางตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต 

และปรับปรุงคุณภาพของสินคาทางการเกษตร ไมวาจะเปนดานพืชและสัตว การใชเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสม เปนแนวทางท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

11.1.4 การผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยไดมีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาใชเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goal, SDGs) ท่ีเก่ียวของกับการเกษตรท่ียั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเปนอยูและกําลังการผลิต

เกษตรกรรมขนาดเล็ก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการ

พัฒนาประเทศ มุงเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนา ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ท่ีใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ กรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (2565-2570) ท่ีนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาเปนหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ในการพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู วิจัยและ

สรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา และแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

พ.ศ. 2564-2569 ในรูปแบบการสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายในการยกระดับเศรษฐกิจประเทศให

สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต   

11.1.5 สถาบันการศึกษาเปนท่ีพ่ึงพาของประเทศในการเปนแหลงความรูและสรางสรรค

นวัตกรรมท่ีนํามาใชประโยชนได จากกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางสรรคความคิดวิเคราะห 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลกจากปญหาการเปลี่ยนแปลง 

ทางธรรมชาติในอัตราเรง ความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา  

11.2.2 ความตื่นตัวดานการปลอดภัยและการรักษาสุขภาพมีผลตอการกําหนดและการกํากับ

ดูแลกฎหมายอาหารและกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 

11.2.3 แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการผลิตท่ีคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต และปรับกระบวนการผลิตท่ีมุงเนนผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหนาท่ีกํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณปจจุบัน 
 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มุงเนนท่ีจะจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาชีพ มุง

สรางคนดี มีคุณภาพ สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และพ่ึงพาตนเองไดสูพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีจะจัด

การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ท่ีเนนองคความรูและนวัตกรรม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนและสามารถแขงขันได โดยสรางระบบบริหารจัดการท่ีดีมุงสูการพ่ึงพาตนเองตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

13.   ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สรางบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานเครื่องจักรกลเกษตร กาวทันเทคโนโลยีการผลิต  

ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการสูชุมชน  

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

 ในปจจุบันงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการทําการเกษตรของ

ประเทศเปนอยางมากและมีแนวโนมท่ีจะสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากสถานการณปจจุบันจํานวนประชาชากรเพ่ิม

สูงข้ึน กําลังเขาสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ  โดยไทยมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีประชากรในวัย

แรงงานมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยจากผลสํารวจ

ภาวะการทํางานของไทยปลาสุดพบวา กําลังแรงงานในภาคเกษตรมีสูงถึง 13.36 ลานคน ซ่ึงคิดเปนสัดสวน

สูงถึงรอยละ 34 ของกําลังแรงงานในระบบท้ังหมด แตสัดสวนของรายไดจากภาคเกษตรตอ GDP มีเพียงแค

รอยละ 10 เทานั้น  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรซ่ึงอาจสงผลตอ

คุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตรซ่ึงเปน

ภาคการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขนสูง (High Labor Intensive) แรงงานไมสามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือ

ปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ไดงายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ํา นอกจากนี้ยังอาจสงผลตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซ่ึงคิดเปนเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทยอีกดวย การเขาสูสังคมสูงวัยของ

แรงงานในภาคเกษตรไทยมีความรุนแรงมากกวาภาพรวมของประเทศ โดยพบวาสัดสวนของแรงงานเกษตร

ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป เพ่ิมข้ึนจาก 13% ในป 2546 เปน 19% ในป 2556 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ

ในป 2560 ท่ี 14% ซ่ึงสวนทางกับสัดสวนของแรงงานอายุนอย (15-40 ป) ท่ีลดลงอยางมากจาก 48% เปน 

32% ในชวงเวลาเดียวกัน และสัดสวนแรงงานสูงอายุไดปรับเพ่ิมข้ึนในทุกพ้ืนท่ี และทุกกิจกรรมการผลิต

ดวย แตในทางกลับกันพ้ืนท่ีการเกษตรกลับลดลงเนื่องจากกลายเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและโรงงาน

อุตสาหกรรม อีกท้ังยังมีการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสูงข้ึนสงผลใหเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู

ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลใหการผลิตอาหารลดลง ดังนั้นการลดการใชแรงงาน การลดระยะเวลาใน

การผลิต และการเพ่ิมผลผลิตนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือแกปญหาเหลานี้จึงไดมีการนําเทคโนโลยีดาน

เครื่องจักรกลเกษตรท่ีทันสมัยเขามาใชเพ่ือลดปญหาเรื่องแรงงานคน, เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต, ลด

ระยะเวลาการผลิต, ลดตนทุนการผลิต อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายแกเกษตรกรมากข้ึน     
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   1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหแจงวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางชัดเจน เชน เพ่ือผลิตบัณฑิต

ประเภทและคุณลักษณะใด หรือวัตถุประสงคพิเศษอันใดของมหาวิทยาลัยฯ เปนตน) 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานเครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรใน

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม ระบบเกษตรแมนยํา เกษตรอัจฉริยะ สามารถคิด วิเคราะห และ

นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการใชงาน การบํารุงรักษา การซอมแซม เครื่องจักรกลเกษตร 

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือการบริการสูชุมชนอยาง

เหมาะสม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงตนเอง ใหกาวหนา

อยู เสมอ มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต สํานึกในจรรยาบรรณ ของนักวิชาการนักปฏิบัติท่ีดี มีความ 

รับผิดชอบตอสังคม และเสริมสรางเอกลักษณของไทย 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

-   ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 

เครื่องจักรกลเกษตร ใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. 

กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก

หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEE) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของธุรกิจและ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบัณฑิตของสถาน

ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู 

ความสามารถในการทํางานของ

บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและบริการวิชาการใหมี

ประสบการณจากการทําความรู

ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทํางานบริการวิชาการแก

องคกรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย

ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซ่ึงเปน

ภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละ

รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอน 

 สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ              

ประจําคณะ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให

เทากับภาคการศึกษาปกติ 
 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

   ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

พฤษภาคม-ตุลาคม 

2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

ตุลาคม-กุมภาพันธ 

2.1.3 ภาคฤดูรอน       ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแตเดือน 

มีนาคม-พฤษภาคม 
 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

การรับนักศึกษาตองใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ มทร.ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 ทุกแผนการเรียน หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร/ชางกลเกษตร/เกษตรกรรมทุกสาขา/  

ชางอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเทา 
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 2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร/ชางกลเกษตร/เกษตรกรรมทุกสาขา/ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยใชวิธีการเทียบโอน

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ

ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม 

 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตางไป

จากเดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีนักศึกษา ตองแบงเวลาใหเหมาะสม 

 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ  2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล 

ตักเตือน ใหคําปรึกษา แนะนํา 

2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตาม

การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

2.4.4 มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาท่ีแนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการ

อานหนังสือ การจดโนต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหา และ

ขอความชวยเหลือ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา    30 30 

 สัดสวนอาจารยประจําหลักสูตร 6 คน สัดสวนของนักศึกษาตออาจารยประจําหลักสูตร 20 : 1 คน 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

 ใชงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป ตามรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 47,500 50,000 52,500 55,000 57,500 

รวมรายรับ 54,500 57,000 59,500 62,000 64,500 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวย : บาท)   

 รายการ 2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 10,887 11,432 12,004 12,605 13,236 

คาวัสด ุ 1,900 1,995 2,095 2,200 2,310 

คาใชสอย 14,000 14,700 15,435 16,207 17,018 

คาตอบแทน 9,100 9,555 10,033 10,535 11,062 

คาจางชั่วคราว 630 662 696 731 768 

เงินอุดหนุน 4,400 4,620 4,851 5,094 5,349 

สาธารณูปโภค 3,000 3,150 3,308 3,474 3,648 

รายจายอ่ืน ๆ 1,200 1,260 1,323 1,390 1,460 

รวม 45,117 47,374 49,745 52,236 54,851 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรยีน 

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

   อ่ืน ๆ (ระบุ) ผสมผสานกับการสอนออนไลน และการฝกงานในสถานประกอบการ 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม       
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      129 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30   หนวยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชาสุขภาพ  3 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาบูรณาการ  9 หนวยกิต 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  6 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      3 หนวยกิต 

2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      3 หนวยกิต 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      93   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     21 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพบังคับ   57 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาชีพเลือก    15 หนวยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต    

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หนวยกิต 

               1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 หนวยกิต  

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน    3(3-0-6) 

 English for Working Skills 

        2) กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต  

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of Using Thai Language 

   1.2 กลุมวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หนวยกิต 

  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

Activities for Health 

    1.3 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หนวยกิต   

GEBIN701  กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6)  

 Problem Solving and Thinking Process  

GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  

 Innovation and Technology  

GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living 

 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร,กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information Technology in Daily Life 
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GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 

  และการสรางนวัตกรรม  

 Scientific Methods for Research and Innovation 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Science for Health 

GEBSC305  สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development 

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6)

 Statistics and Basic Data Analysis 

  2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development 

GEBSO502  ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 

GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology 

GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy 

GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management  

                     in Modern world 
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GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century 

 

 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  93  หนวยกิต  

 1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Physics for Agriculture 

FUNSC209 เคมีสําหรับงานจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Chemistry for Agricultural Machinery 

 

FUNSC303 ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Fundamental Biology for Agricultural Machinery 

FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

BSCFM104 กลศาสตรเครื่องจักรกลเกษตรและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Mechanics of Agricultural Machinery and Apply 

 BSCFM105 เทอรโมไดนามิกสและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

  Thermodynamics and Fluid for Agricultural Machinery 

BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Basic Material Mechanics for Agricultural Machinery 

 2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 57 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

 Principles of Economic Plant and Animal Productions 

BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร 3(2-3-5) 

 Farm Tractors 

BSCFM202 เครื่องยนตเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 

 Engines for Agricultural 

BSCFM203 การสํารวจเพ่ืองานเกษตรและการกอสรางอาคารฟารม 3(2-3-5) 

 Surveying for Agricultural and Construction of    

Farm Buildings 

BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานกอนการเก็บเก่ียว 3(2-3-5) 

 Agricultural Machinery for Pre-Harvest 
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BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานเก็บเก่ียวและหลัง 3(2-3-5) 

 การเก็บเก่ียว  

 Agricultural Machinery for Harvest and Post-Harvest 

BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Fundamental for Agricultural Mechanic 

BSCFM207 ชางอุตสาหกรรมในงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Industrial Technician for Agricultural Machinery 

BSCFM208 ไฟฟาพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 3(1-4-4) 

 Fundamental Electricity for Agricultural 

BSCFM209 ไฟฟากําลังและการควบคุมในงานดานอุตสาหกรรมเกษตร 3(1-4-4) 

 Electrical Powers and Controls for Agricultural Industry 

 BSCFM210  ระบบการใหน้ําอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 

 Automatic Irrigation System for Agricultural 

BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Automatic Control System for Agricultural 

BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3-5) 

 Management of Agricultural Machinery  

BSCFM213 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4) 

 Principles of Drawing 

BSCFM214 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานเขียนแบบทางเครื่อง 3(1-4-4) 

  จักรกลเกษตร 

  Using a Computer Drawing Software for Work of  

  Agricultural Machinery 

BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบื้องตน 3(2-3-5) 

 Fundamental of Hydraulics and Pneumatics 

BSCFM216 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทาง 3(2-3-5) 

 เครื่องจักรกลเกษตร  

 Statistics and Computer Software Packages in Farm     

Mechanics Technology Research 

BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-6-2) 

 Agricultural Machinery Innovation Project 
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BSCFM218 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเครื่องจักรกลเกษตร* 3(0-40-0) 

 Job Internship in Agricultural Machinery 

BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร* 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Agricultural Machinery 

    หมายเหตุ : * ใหเลือกศึกษารายวิชากลุมวิชาชีพบังคับตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่ง คือ 

 1)  BSCFM218 ฝกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร 3 หนวยกิต และ  

  BSCFM217  โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3 หนวยกิต หรือ 

     2)  BSCFM219  สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร 6 หนวยกิต 

 

  3)  กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

 BSCFM301  เครื่องมือวัดและควบคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

  Measurement and Control in Agricultural Machinery 

BSCFM302 เทคโนโลยีเชื่อมโลหะสําหรับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Welding Technology for Agricultural Machinery 

BSCFM303 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม 3(2-3-5) 

  Farm Tractor and Machinery Performance Test 

 BSCFM304 การจัดการขนถายและระบบโลจิสติกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

  Management of Transportation and Logistics System 

  For Agricultural 

BSCFM305 การอบแหงและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช 3(2-3-5) 

  Cereal Grain Drying and Storage 

BSCFM306 เทคโนโลยีโรงสีขาวสมัยใหมและการจัดการ 3(2-3-5) 

  Modern Rice Milling Technology and Management 

BSCFM307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็นเพ่ือการเก็บรักษา 3(2-3-5) 

 ผลผลิตเกษตร  

  Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Products 

BSCFM308 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(2-3-5) 

  Renewable Energy Technology 

BSCFM309 เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตน้ําตาลทรายจากออย 3(2-3-5) 

  Machinery for Producing Sugar from Sugar Cane 
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BSCFM310 การบริหารองคการสมัยใหมดานเครื่องจักรกลเกษตร 2(1-2-3) 

 Modern Organization Management for      

Agricultural Machinery 

BSCFM311 เครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ําทางการเกษตร 3(2-3-5) 

  Pump and Water Transmission for Agriculture 

 BSCFM312 ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหม    3(3-0-6) 

  Modern Business Entrepreneur 

BSCFM313 ระบบควบคุมการผลิตพืชและสัตวในโรงเรือน 3(2-3-5) 

  Controlling System for Greenhouse and Animal Housing 

 BSCFM314 เทคโนโลยีโดรนเพ่ือการประยุกตทางการเกษตร  3(2-3-5) 

  Drone Technology for Agricultural Applications 

 BCSFM315 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานดาน   3(2-3-5) 

   เครื่องจักรกลเกษตร    

 Electrical and Electronics Working for Agricultural 

Machinery 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หรือ 

3. รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ดังนี้ 

3.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

 English in the Digital World 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 

 English for Engineering 
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GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

 English for Business Career 

GEBLC109  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

GEBLC110  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

GEBLC111  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

GEBLC112  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation 

GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Literature 

GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

      3.2 กลุมวิชาสุขภาพ  

GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

 

GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

       3.3 กลุมวิชาบูรณาการ  

GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth  
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน   

           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 MM  หมายถึง  อักษรช่ือหลักสูตร/ช่ือกลุมวิชา 

 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 - 99 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

 - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 

 1 : กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 2 : กลุมวิชาภาษาไทย 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SC) 

 3 : กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

 4 : กลุมวิชาคณิตศาสตร 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (SO) 

 5 : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 - กลุมวิชาสุขภาพ (HT) 

   6 : กลุมวิชาสุขภาพ 

 - กลุมวิชาบูรณาการ (IN) 

   7 : กลุมวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

   MA : กลุมวิชาทางคณิตศาสตร 

   SC : กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 

  3) BSC  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 

AG : เกษตรศาสตร    

CT : เทคโนโลยีสารสนเทศ  

CS : วิทยาการคอมพิวเตอร 

   FM : เครื่องจักรกลเกษตร  

   FT : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

   FN : ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

   LT : เทคโนโลยีภูมิทัศน 
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3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจดัช่ัวโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปการศึกษาท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6)  

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6)  

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6)  

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 

Physics for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ 

Principles of Economic Plant and Animal 

Productions 

3(2-3-5)  

BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร 

Farm Tractors 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 18(15-9-33)  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6)  

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6)  

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6)  

FUNSC303 ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร 

Fundamental Biology for Agricultural 

Machinery 

3(2-3-5)  

FUNMA113 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6)  

BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร 

Fundamental for Agricultural Mechanic 

3(1-4-4)  

หนวยกิตรวม 18(14-9-32)  
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ปการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 7 3(3-0-6)  

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 8 3(3-0-6)  

FUNSC209 เคมีสําหรับงานจักรกลเกษตร 

Chemistry for Agricultural Machinery 

3(2-3-5)  

BSCFM105 เทอรโมไดนามิกสและของไหลในงานเคร่ืองจักรกลเกษตร 

Thermodynamics and Fluid for Agricultural 

Machinery 

3(3-0-6)  

BSCFM208 ไฟฟาพืน้ฐานเพื่อการเกษตร 

Fundamental Electricity for Agricultural 

3(1-4-4)  

BSCFM213 หลักการเขียนแบบ 

Principles for Drawing 

3(1-4-4)  

หนวยกิตรวม 18(13-11-31)  

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 9 3(3-0-6)  

BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 

Basic Material Mechanics for Agricultural 

Machinery 

3(3-0-6)  

BSCFM202 เคร่ืองยนตเพื่อการเกษตร 

Engines for Agricultural 

3(2-3-5)  

BSCFM203 การสํารวจเพื่องานเกษตรและการกอสรางอาคารฟารม 

Surveying for Agricultural and Construction of 

Farm Buildings 

3(2-3-5)  

BSCFM204 เคร่ืองจักรกลเกษตรสําหรับงานกอนการเก็บเก่ียว 

Agricultural Machinery for Pre-Harvest  

3(2-3-5)  

BSCFM214 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานเขียนแบบทาง

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

Using a Computer Drawing Software for Work 

of Agricultural Machinery 

3(1-4-4)  

หนวยกิตรวม 18(13-13-31)  
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ปการศึกษาท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไป 10 3(3-0-6)  

BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพืน้ฐานในงานเคร่ืองจักรกลเกษตร 

Basic Material Mechanics for Agricultural Machinery 

3(3-0-6)  

BSCFM205 เคร่ืองจักรกลเกษตรสําหรับงานเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 

Agricultural Machinery for Harvest and Post-Harvest 

3(2-3-5)  

BSCFM210 ระบบการใหน้ําอัจฉริยะเพื่อการเกษตร 

Automatic Irrigation System for Agricultural 

3(2-3-5)  

BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบื้องตน 

Fundamental of Hydraulics and Pneumatics 

3(2-3-5)  

BSCFM216 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเคร่ืองจักรกล

เกษตร 

Statistics and Computer Software Packages in Farm     

Mechanics Technology Research 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 18(14-12-32)  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFM207 ชางอุตสาหกรรมในงานดานเคร่ืองจักรกลเกษตร 

Industrial Technician for Agricultural Machinery 

3(1-4-4)  

BSCFM209 ไฟฟากําลังและการควบคุมในงานดานอุตสาหกรรมเกษตร 

Electrical Powers and Controls for Agricultural Industry 

3(1-4-4)  

BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 

Automatic Control System for Agricultural 

3(2-3-5)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18(T-P-E)  
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ปการศึกษาท่ี 4 

(กรณีเลือก ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเครื่องจักรกลเกษตร) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 

Management of Agricultural Machinery 

3(2-3-5)  

BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

Agricultural Machinery Innovation Project 

3(0-6-2)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

BSCFMxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

BSCFMxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 18(T-P-E)  

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFM218 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

Job Internship in Agricultural Machinery 

3(0-40-0)  

หนวยกิตรวม 3(0-40-0)  
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ปการศึกษาท่ี 4 

(กรณีเลือก สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร 6(0-40-0)  

หนวยกิตรวม 6(0-40-0)  

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 

Management of Agricultural Machinery 

3(2-3-5)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

BSCFM3xx วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E)  

BSCFMxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

BSCFMxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 15(T-P-E)  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ 

Study vocabulary, expressions, and structures of English. Develop listening, 

speaking, reading, and writing skills in English, in order to communicate on 

daily basis, in accordance with social and cultural contexts. 

 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ โดยเนนหลักการฟง การพูด การอาน 

การเขียน การสรุปความ และการนําเสนอในบริบททางวิชาการ  

Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on 

principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing 

and giving presentation in an academic context. 

 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน                                            3(3-0-6) 

English for Working Skills 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการสื่อสารและการทํางานในสาขาวิชาชีพ 
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Study English vocabulary, expressions, and structures used in professional 

development. Practice listening, speaking, reading, and writing skills in 

English in order to communicate and work in a professional context. 

 

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค โดยมีศิลปะในการฟง 

การอาน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชภาษาไทยใน

ฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 Study formats and strategies for effective communication in Thai language. 

Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the 

arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century 

skills.  

 

    1.2) กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(2-2-5) 

 Activities for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องตน วิทยาศาสตรการกีฬา สมรรถภาพ

ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

 Study and Practice in enhancing knowledge relating to physical education 

and health; nutritional diet; consumption behavior and weight control; 

first aid; sport science; physical fitness. Create fitness training programs, 

and practice healthy exercise activities. 
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  1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

 Problem Solving and Thinking Process  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตางๆ ทักษะการ

คิดเพ่ือการแกปญหา หลักการใชเหตุผล การสรางแรงบันดาลใจ กระบวนการคิดและ

แกปญหาโดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

เปนกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and processes for developing 

different types of critical thinking, reasoning principles, and inspiration 

initiation. Practice problem-solving skills by applying local wisdom, Thai 

wisdom, modern innovation and technology as a case study. 

  

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

 Innovation and Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กระบวนการสรางและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลย ีความสัมพันธระหวางมนุษย  

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ฝกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับมนุษยในปจจุบัน  

 

 

Study social change and evolution of science and technology, process of 

creating and designing innovation and technology, the relationship 

between humans and innovation and technology, and the impact of 

innovation and technology on society and the environment.   Practice 

the process of designing innovations that are relevant to modern human 

life. 
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GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต     3(3-0-6) 

 Art of living   

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการศาสตรเพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานทุจริตและคอรัปชั่น 

ทักษะการคิดเชิงระบบ รูเทาทันเทคโนโลยี การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปน

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค สามารถเรียนรูและวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม

แหงการเรียนรู 

Study integration science to gain a better understanding of changes in 

Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-corruption, and 

system thinking abilities. Acquire digital literacy skills and learn how to 

live an environmentally friendly life. Learn and plan a suitable life in 21st 

Century society 

 

     1.4) วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 

          1.4.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information  Technology in Daily  Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือขายอินเตอร เนต สื่อดิจิ ทัล สื่อสังคมออนไลน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส  

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ การใชเทคโนโลยีสื่อประสม และการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนเบื้องตน ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 study about definition, importance and components of information 

technology, the internet, digital media, social networking, e- commerce, 

internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology 

and necessary application programs, internet threats and security and 

Computer - Related Crime Act B.E. 2550. 
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GEBSC302 มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับองคความรูทางวิทยาศาสตร ประเภทความรูทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลทาง

วิทยาศาสตร การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตรและวิธีคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, 

scientific data analysis, scientific principle integration, and Design 

Thinking to solve everyday problems  

 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Scientific Methods for Research and Innovation  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC104 การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                                       เพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล  โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการนําทักษะ

ไปประยุกตใชในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรม 

Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data 

using scientific methods and apply skills to research or innovation. 

 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 

 Science for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตรดานสุขภาพ อาหาร

เพ่ือสุขภาพและสารปนเปอนในอาหาร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน และ

ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพ การใชเครื่องสําอางและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

การดูแลสุขภาพ การใชยารักษาโรคเบื้องตน โรคสําคัญและโรคอุบัติใหม ท่ีมี

ผลกระทบทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม  
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Study and Understand health science and health science development, 

healthy food and food contamination, daily chemical use and its effects 

on health, cosmetic use and modern health technology, the use of 

primary therapeutic drugs, major and emerging diseases with social 

implications and prevention, and holistic health promotion concepts. 

 

GEBSC305  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดลอม

เบื้องตน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร การเลือกใชแหลงพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสีเขียว 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Study and Improve understanding of natural resources, environment, 

ecosystems, and interactions between living things and the environment. 

Recognize current environmental issues, climate change, environmental 

impact analysis, and an introduction to environmental law. Investigate 

scientific approaches to the sustainable use of natural resources and 

environmental protection to be able to select an environmentally 

friendly energy source, green technology, innovation, and modern 

technology for nature and environmental conservation. 

  

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  และนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิต ิ
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Study in Examine logic-based decision-making, mathematics, finance, 

and insurance premiums. Be able to apply math and statistics knowledge 

in everyday situations. Utilize computer programs to aid in mathematical 

and statistical processing. 

 

GEBSC402  สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Statistics and Basic Data Analysis  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจําวัน การสืบคน

ขอมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลแบบตางๆ การ

วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายขอมูล การ

ประยุกตใชสถิติในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

Study Investigate fundamental knowledge and the role of statistics in 

daily life, search engine and data collection. Practice presentation of 

various types of information. Understand statistical analysis, both 

descriptive and inferential. Be able to interpret data and apply statistics 

in the workplace and daily life. Utilize computer program to analyze key 

data. 
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           1.4.2) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา ทักษะการใชชีวิต คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรม

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม

ไทย  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ และสราง

สัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 Study the philosophy and understand important life skills, human 

value, and moral principles for living. Recognize and develop attitude, 

role, duty, and responsibility towards oneself and others. Participate in 

social and Thai cultural activities. Raise awareness of public 

consciousness. Understand professional ethics and how to deal with 

emotional states. Build relationships in working as a team, and work 

more productively 

  

GEBSO502 ความรูเบ้ืองตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 

 

 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการเมือง ความสัมพันธของการเมือง

ท่ีมีตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย การพัฒนา

ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม 

Study and Understand meanings and importance of politics.  Examine 

relationship of politics toward society and economy, trends of changes 

in politics, society, and economy in Thailand.  Studysociology and 

contemporary changes in society. Recognize importance of citizenship 

and social responsibility development. 
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GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การศึกษาเก่ียวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวของกับมนุษยสัมพันธใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา การบริหารความ

ขัดแยง  การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 

 Study significance of human relations. Investigate the nature of human 

behavior, as well as the theory of human relations in daily life and at 

work. Recognize the connection between humans and leadership. 

Discover one’s personality and social etiquette. Learn about conflict 

resolution and communication in order to improve interpersonal 

relationships.  

 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนา

คุณลักษณะทางบวกของมนุษย เชน ความคิดสรางสรรค  ความหวัง  การมองโลก

ในแงดี  ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธระหวางบุคคล การประยุกต

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายโดยสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดการเรียนรูผานตัวแบบท่ีปรากฏในสื่อตาง ๆ 

Study how to nurture positive human potential traits like creativity, 

hope, optimism, adaptability, and interpersonal relationships. Apply 

psychological theory to real-life situations and encourage students to 

learn from role models appearing on social media. 
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GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลท่ีดี ความรูดิจิทัล การ

สื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณและตัวตน ความเปนสวนตัวและปลอดภัย การ

กลั่นแกลงบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและ

จริยธรรมสําหรับดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ ทักษะและองคประกอบการวิเคราะหสื่อ

เพ่ือการรูเทาทัน และการเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล 

Study and Understand the definitions of digital identity and 

existentialism, as well as the characteristics of good digital citizenship 

and digital knowledge. Discover how to communicate in a digital age. 

Recognize and comprehend privacy and security issues, bullying on 

digital media, digital media etiquette and discretion, rights, laws, and 

ethics for digital media literacy. Improve media literacy skills and 

knowledge by learning how to be a digital entrepreneur. 

 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรู และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน ทุน

ทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทย  ความหมาย ความสําคัญ 

ประเภท องคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรค นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคของไทย ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรค 

 

 

 

 

 

Study and Gain knowledge in developing of Thai culture, local culture, 

cultural capital, and the cultural heritage of Thailand. Discover and 

learn about the meaning, importance, types, components, and the 

Creative Economy Development Policy of Thailand as a creative 

economy model, as well as Thai culture as a driving force of the 

creative economy. 
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GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี ๑o) หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการนอมนําศาสตรพระราชามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

study about meaning, concepts, principles, and practices of the King's 

science. Understand the concept of the royal throne of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the royal throne 

of His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). Discover the King's 

principles and be able to apply the King's science in daily life in order 

to lead to sustainable development goals. 

 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management in Modern 

world  

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองคการ ระบบองคการ การ

บริหารจัดการในองคการท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคกร  การเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ี

มีผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแยงและการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและคุณคาของบุคคล

ในองคการ รวมท้ังเรียนรูเก่ียวกับกลยุทธและเทคนิคในการบริหารจัดการองคการ

อยางมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม 
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Study and Recognize the meaning, scope, and principles of 

organizational psychology, organizational systems, and organizational 

management at the individual, group, and organizational levels. 

Examine individual differences in behavior at work. Investigate the 

psychological factors that influence conflict management and 

organizational change. Improve the efficiency and value of individuals 

in the organization while also learning about strategies and techniques 

for effective organizational management in today's society. 

 

GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century    

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย คุณคาและเปาหมายของชีวิต การพัฒนาสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ  แนวคิด ทฤษฏี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา 

จริยธรรมวิชาชีพ  ปญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

ในศตวรรษท่ี 21 

Study the origins of human life, values and goals of life, the 

development of a complete human being, concepts, theories, and 

ethics from the viewpoint of philosophy and religion. Understand 

professional ethics and ethical issues in Thai society, as well as anti-

corruption in the twenty-first century. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Physics for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC104 ฟสิกสทางการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของไหล คลื่น, 

เสียง, อุณหพลศาสตร, ไฟฟา, ทัศนศาสตร, เซลลแสงอาทิตย ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับรังสี และการประยุกตใชฟสิกสทางการเกษตร รวมถึงการสรางทักษะในการ

วิเคราะหและคํานวณปญหาดานเกษตรกรรม  

Study and Practice of dynamics, fluid mechanics, waves, sound, 

thermodynamics, electricity, optics, solar cells, fundamental of 

radiation and Physics application for agriculture including creative skill 

of analysis and calculation of Agriculture problems. 

 

FUNSC209 เคมีสําหรับงานจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Chemistry for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบั ติการเ ก่ียวกับกระบวนการทางเคมี หนวยการวัด ธาตุและ

สารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว กาซ เคมีไฟฟา ปุย ธาตุอาหารพืช  

วัตถุอันตราย สิ่งแวดลอมทางการเกษตร 

Study and Practice of chemical process, unit system, element and 

compounds, reaction,  solid,   liquid,   gas,  electrochemistry,    fertilizer,  

Plant Nutrients, hazardous,   agricultural environment. 
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FUNSC303 ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Fundamental Biology for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของพืช 

การเจริญเติบโตของพืช ระบบนิเวศทางการเกษตรและประยุกตใชชีววิทยาทางดาน

งานเครื่องจักรกลเกษตร   

Study and Practice of cell, tissue, structure and basic plant physiology, 

plant growth, agricultural ecosystem and application of biology for 

Agricultural Machinery. 

 

FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC201 แคลคูลัส 1 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธฟงกชันพีชคณิตและฟงกชัน

อดิศัย การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธ  และเทคนิคการหาปริพันธ  ปริพันธจํากัด

เขตและการประยุกต 

Study of functions, limits and continuity of functions, derivative of 

algebraic functions and transcendental functions,  applications of 

derivative, integral and techniques of integration, definite integral and 

applications. 

 

BSCFM104 กลศาสตรเครื่องจักรกลเกษตรและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Mechanics of Agricultural Machinery and Apply 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการเบื้องตนทางกลศาสตรและโมเมนตของแรง ระบบแรงและ

ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงใน

ชิ้นสวนโครงสรางเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงและจุดเซนทรอยด 
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Study of basic principles of mechanics and moment of force, force 

system and results of force system, balance.  drawing a free object 

diagram, force analysis in mechanical structural parts, friction, center of 

gravity and centroid. 

 

BSCFM105 เทอรโมไดนามิกสและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Thermodynamics and Fluid for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส สารบริสุทธิ์ พลังงาน การเปลี่ยนรูป

ของพลังงาน แกสอุดมคติ กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส  วัฏจักรทางเทอรโม

ไดนามิกส  พ้ืนฐานและคุณสมบัติของของไหล ความดัน แรงดันของของไหล ทฤษฎี

การไหลเบื้องตน การไหลภายในทอ การไหลในทางน้ําเปด  

Study of thermodynamic properties, pure substance, energy, 

transformation of energy, ideal gas, the second law of thermodynamics, 

thermodynamic cycle, fundamentals and properties of fluids, pressure, 

fluid pressure, initial flow theory, flow in pipes, flow in open waterways.   

  

BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 

 Basic Material Mechanics for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 

 

ศึกษาเก่ียวกับเลือกใชวัสดุและการแบงประเภทใหถูกตองกับการใชงาน ความเคน

และความเครียด การเปลี่ยนแปลงรูปราง การบิด แรงเฉือนและโมเมนตดัด การ

เชื่อมตอแบบหมุดเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม คาน เพลา และเสาคํ้ายัน เลือกใช

วัสดุและการแบงประเภทใหถูกตองกับการใชงาน 

Study of selection and classification of materials to according for 

application, stress, strain and deformation, torsion, shear and bending 

moment, screw, rivet and welding joint, beams, shift and columns. 
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  2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 

BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

 Principles of Economic Plant and Animal Productions 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเ ก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตพืช เลี้ยงสัตว และ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ

เก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การใชประโยชน โรงเรือน อุปกรณ อาหารพืช

และอาหารสัตว โรคและการสุขาภิบาล และการตลาดท่ีเก่ียวของกับสินคาเกษตร 

Study and practice of factors related to plant production, animal 

husbandry and aquaculture for economically important, planting and 

maintenance practices, harvesting and post- harvest, use of 

greenhouses, equipment, plant food and animal feed, disease and 

sanitation and marketing related to agricultural products. 

 

BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร 3(2-3-5) 

 Farm Tractors 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM113 รถแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและชนิดของแทรกเตอรเพ่ือการเกษตรแบบ

ตาง ๆ กําลังมา กําลังฉุดลาก ระบบและสวนประกอบตาง ๆ หลักการทํางานของ

ระบบตาง ๆ ในแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร การติดตั้งอุปกรณพวงทายกับแทรกเตอร 

ความปลอดภัยในการใชงานแทรกเตอร การปองกันอุบัติเหตุ การบํารุงรักษา การ

แกไขขอขัดของ และซอมแซมแทรกเตอรเบื้องตน 

Study and practice of structure and types of agricultural tractors of 

various types, horse power, drawbar power, systems and components, 

principles of operation of various systems in agricultural tractors, 

installing the trailer to the tractor, safety of using tractors, accident 

prevention, maintenance, troubleshooting and basic tractor repairs.   
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BSCFM202 เครื่องยนตเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 

 Engines for Agricultural 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM112 เครื่องยนตฟารม 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน

และเครื่องยนตดีเซล เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น 

ระบบระบายความรอน ระบบจุดระเบิด ระบบไอดี-ไอเสีย การเลือกใชเครื่องยนต

เพ่ือการเกษตร การแกไขขอขัดของและการปรับแตงเครื่องยนตทางการเกษตร 

Study and practice of structure and working principle of gasoline engine 

and diesel engine, fuel and combustion, fuel system, lubrication system, 

cooling system, ignition system, intake- exhaust system, Selection of 

engines for agriculture, fixed crash and customization engine machinery.     

 

BSCFM203 การสํารวจเพ่ืองานเกษตรและการกอสรางอาคารฟารม 3(2-3-5) 

 Surveying for Agricultural and Construction of Farm Buildings 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM120 การสํารวจและกอสรางอาคารฟารม 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมืองานสํารวจ การสํารวจเพ่ือทําระดับ การทําแผนท่ี

คอนทัวร การคํานวณงานดินและการปรับพ้ืนท่ี การวางผังคูระบายน้ําและสงน้ํา 

องคประกอบและโครงสรางอาคารเกษตร การเลือกใชวัสดุงานกอสรางอาคารฟารม 

การกําหนดปริมาณงานกอสราง การประมาณราคากอสรางอาคารเพ่ือเกษตร

เบื้องตน 

Study and practice of survey tool, surveying for the level, contour map, 

calculation and adjustment of land area, drainage and water delivery 

planning, elements and structures of agricultural buildings, selection of 

construction materials for farm buildings, preliminary estimation of 

building construction cost for agriculture.     
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BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานกอนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 

 Agricultural Machinery for Pre-Harvest 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM115 เครื่องมือทุนแรงกอนการเก็บเก่ียว 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง ชิ้นสวน และหลักการทํางาน การใชงาน การ

ปรับแตง การแกไขขอขัดของเครื่องมือเตรียมดินและอุปกรณทุนแรงชนิดตาง ๆ  

เครื่องปลูก เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องมือบํารุงรักษาพืช เครื่องมือเก็บเก่ียวพืชเฉพาะ 

เครื่องแปรสภาพผลผลิตเกษตร เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องฉีดพนสารทางการเกษตร

ท้ังทางพ้ืนดินและทางอากาศ และเครื่องมือลําเลียง 

Study and practice of structure, parts, and working principle, use, 

customization, troubleshooting of soil preparation tools  and farm 

machinery, planters, seed drill machines, plant maintenance tools, 

specific crop harvesting equipment, agricultural products processing 

machine, weed machine, agricultural sprayers for both ground and aerial 

and conveyor.        

 

BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 

 Agricultural Machinery for Harvest and Post-Harvest  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM123 เครื่องมือเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสราง ชิ้นสวนและหลักการทํางาน การใชและ

บํารุงรักษา การประยุกตใชงานและการประเมินสมรรถนะของเครื่องมือเก็บเก่ียว

ธัญพืช เครื่องมือเก็บเก่ียวพืชเฉพาะ  เครื่องแปรสภาพผลผลิตเกษตร เครื่องทําความ

สะอาดเมล็ดพืช เครื่องคัดขนาดเมล็ดพืช เครื่องมือลําเลียงและเครื่องมือเก็บรักษา

ผลผลิตเกษตร 

Study and practice of structure, parts, and working principle, use, 

customization, applications and performance evaluation of grain 

harvesting machine, specific crop harvesting machine, agricultural 

products processing machine, Grain sizing machine, conveyor and 

storage equipment for agricultural products. 
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BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Fundamental for Agricultural Mechanic 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                   

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือพ้ืนฐานในงานชาง

กลเกษตร เครื่องมือวัดละเอียด องคประกอบของการลับคมอุปกรณ เชน งานตัด 

งานเฉือน มุมจิกและมุมคาย งานตะไบ งานเครื่องตัด งานเครื่องเจียระไน งานเครื่อง

เจาะ และงานเครื่องกลึง 

Study and practice of factory safety, Basic tools in agricultural 

mechanics, precision measuring tool, elements of equipment 

sharpening such as cutting, slash, pecking angle and spitting angle, rasp, 

cutting machine, grinding machine and lathe. 

 

BSCFM207 ชางอุตสาหกรรมในงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Industrial Technician for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                   

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเชิงวิชาการเก่ียวกับงานเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นงานท่ีมีความ

เท่ียงตรง การควบคุมกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 

การใชงานเครื่องจักรอัตโนมัติเพ่ือการผลิตชิ้นสวน การปอนและการเลือกใชวัสดุท่ี

เหมาะสมในงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

Study and practice academic for work of machine tools in production 

of precision workpieces, production process control of agriculture 

machine tools, using of automatic machines for production of parts, 

entering and selection of materials in agricultural machinery. 
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BSCFM208 ไฟฟาพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 3(1-4-4) 

 Fundamental Electricity for Agricultural 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM116 พ้ืนฐานไฟฟา 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา มาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา การคํานวณภาระทางไฟฟา 

ทฤษฎีและวงจรไฟฟาเบื้องตน แสงสวางภายในอาคาร ชนิดของมอเตอร การใชงาน

และการควบคุมมอเตอร 

Study and practice of safety in electrical work, standard electrical 

installations in buildings, electrical tools and equipment, calculation of 

the electrical load, theory and basic electrical circuits, lighting in 

buildings, type of motor, use and control the motor. 

 

BSCFM209 ไฟฟากําลังและการควบคุมในงานดานอุตสาหกรรมเกษตร 3(1-4-4) 

 Electrical Powers and Controls for Agricultural Industry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM119 ไฟฟากําลังและการควบคุมสําหรับอุตสาหกรรม

เกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบบการผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ ในงานเครื่องจักรกล

เกษตร  ระบบสงจายและระบบจําหนายไฟฟา สายไฟฟาและอุปกรณท่ีใชควบคุม

มอเตอรไฟฟา ชนิดของมอเตอรไฟฟา การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและ

ไฟฟากระแสสลับ การกลับทางหมุนของมอเตอรไฟฟา การควบคุมแรงบิดและ

ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา การบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาและอุปกรณควบคุม 

Study and practice of type of power generation system for agricultural 

machinery, transmission and distribution system, electric wires and 

equipment control electric motors, type of electric motor.  Electric 

motor control, direct current and alternating current electricity, 

reversing rotation of electric motor, torque and speed control of electric 

motor, maintenance of electric motors and equipment.    
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BSCFM210 ระบบการใหน้ําอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 

 Automatic Irrigation System for Agricultural     

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM125 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการใชน้ําของพืชและสัตว ระบบการใหน้ําพืชและสัตว 

องคประกอบของอุปกรณท่ีจําเปนในการติดตั้งระบบใหน้ําอัจฉริยะ การกําหนด

ชุดคําสั่งในการสั่งงานอุปกรณระบบ IoT การวางระบบน้ําใหเหมาะสมตอการใหน้ํา

และระบายน้ําแบบอัตโนมัติ การใชเซ็นเซอรมาตรฐานเพ่ือความแมนยํา การตั้งคา

การเชื่อมตอระบบสําหรับการรับสงขอมูล การสรางชุดควบคุมผานโทรศัพท การ

บํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือการใหน้ําอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร 

Study and practice of the use of water by plants and animals, plant and 

animal watering system.  elements of the equipment for install smart 

irrigation system, assigning a set of instructions to operate IoT devices, 

setting up the water and drainage system to be suitable for automatic 

watering, the use of standard sensors for precision, setting up 

connection for data transfers, creating a control unit via phone, 

Maintenance of smart irrigation equipment and tools for agriculture.      

 

BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Automatic Control System for Agricultural 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM126 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ เซนเซอรและทรานสดิวเซอร การวัดและการจัดระดับ

สัญญาณ วงจรสัญญาณเง่ือนไข อุปกรณตัวชักนํา และการควบคุม อุปกรณควบคุม

ชนิดโปรแกรม ฟงกชั่น และการโปรแกรมอุปกรณควบคุม การประยุกตการใชงาน

ทางดานการเกษตร ใหเปนผูมีองคความรูดานเกษตรแมนยํา และเกษตรอัจฉริยะ 

Study and Practice of sensor and transducer, measurement and signal 

level, conditional signal circuit, inductor and control devices, program 

type control device, functions and device driver programming and 

agricultural applications. 
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BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3-5) 

 Management of Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM127 การจัดการเครื่องทุนแรงฟารม 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับสภาวะการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในประเทศ

ไทย ความสัมพันธระหวางผลผลิตและระดับการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

สมรรถนะของเครื่องตนกําลังและเครื่องจักรกลทางการเกษตร วิเคราะหคาใชจาย 

การเปรียบเทียบระหวางการซ้ือ การเชาและการวาจาง การเลือกขนาดของ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร และความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 

Study and practice of agricultural machinery in Thailand, relationship of 

agricultural production and level of agricultural machinery, performance 

of power and agricultural machinery, cost analysis, comparing 

ownership leasing and rental costs, selection and safety in agricultural 

machinery. 

 

BSCFM213 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4) 

 Principles of Drawing 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM101 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชอุปกรณและเครื่องมือในการเขียนแบบ 

มาตรฐานงานเขียนแบบ เสน ตัวเลข ตัวอักษร การอานคาความยาวและมาตราสวน  

การเขียนแบบภาพฉาย ภาพชวย ภาพตัด การเขียนแบบภาพออบลิคและไอโซ

เมตริก การกําหนดขนาดมิติ  ภาพการเขียนแบบชิ้นสวนสองมิติและสามมิติ 

สัญลักษณและมาตรฐานทางวิศวกรรม   

Study and practice of principles of using equipment and tools in 

drawing, drawing standards, lines, numbers, letters, reading the length 

and scale, orthographic projection drawing, auxiliary view, section 

view, drawing the oblique and isometric, sizing, drawing the 2D and 3D 

part, engineering symbols and standards. 
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BSCFM214 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานเขียนแบบทางเคร่ืองจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Using a Computer Drawing Software for Work of Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM143 ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ การติดตั้ง

อุปกรณและโปรแกรมการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การกําหนดรูปแบบของการ

เขียนแบบ การเปลี่ยนมุมมองภาพ การใชคําสั่งในการเขียนภาพสองมิติ และภาพ

สามมิติ การบอกขนาด การเขียนชิ้นสวนเครื่องจักรกลทางการเกษตร การเขียน

ภาพประกอบ การแยกชิ้นสวนเพ่ือนําเสนอ การสรางแบบแปลน การแสดงภาพฉาย

เพ่ือสั่งการผลิตตามมาตรฐาน 

Study and practice of using a packaged program for drawing, installation 

of equipment and computer drawing programs, defining the style of 

drawing, changing perspective, using commands to drawing 2D and 3D, 

sizing, drawing the agricultural machine parts, drawing the illustrations, 

disassembling for presentation, building a plan, showing the projection 

for production order of according standard.      

 

BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

 Fundamental of Hydraulics and Pneumatics 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM132 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณ สวนประกอบและหลักการทํางานเบื้องตนและ

พ้ืนฐานทางฟสิกสของระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส สัญลักษณและวงจรการ

ควบคุม การเลือกอุปกรณไฮดรอลิคและนิวแมติกส การตอวงจรระบบไฮดรอลิกส

และนิวเมติกส การทํางานและแกไขขอขัดของเบื้องตน การประยุกตใชระบบไฮดรอ

ลิคและนิวเมติกสในงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

Study and practice of symbol, basic components and working principle 

and physics fundamentals of hydraulics and pneumatics, symbols and 

control circuits, selection of hydraulic and pneumatic equipment, 

connect of hydraulics and pneumatics circuit, working and fixing of basic 

crashes, applications of hydraulic and pneumatic systems in agricultural 

machinery. 
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BSCFM216 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทางเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(2-3-5) 

 Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics 

Technology Research 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM103 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทาง

เครื่องจักรกลเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับสถิติในงานวิจัยทางดานเครื่องจักรกลเกษตร แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการออกแบบการทดลอง การสรางการทดลอง การวิเคราะห และการ

ตีความผลการทดลองทางสถิติโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Study of statistics in Farm Mechanics research.  Concepts and theories 

of experimental design.  Experimental construction, experimental 

analysis and interpretation using computer packages. 

 

BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-6-2) 

 Agricultural Machinery Innovation Project 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM129 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร                 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการคนหาปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอในการทําโครงงาน ศึกษาลักษณะ

งานท่ีสอดคลองกับปญหา ตั้งวัตถุประสงคในการทําโครงงาน การกําหนดแผนงาน

เพ่ือการจัดทําโครงงาน การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคท่ีกําหนด การ

กําหนดงบประมาณในการทําโครงงาน การทําโครงงาน การทดลอง การปรับปรุง

แกไขโครงงาน รวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงค จัดทํารายงานโครงงาน และการ

นําเสนอผลงาน 

Practice of finding the problems to determine the topic of the project, 

study the nature of work that corresponds to the problem, set the 

objectives for project, determining the work plan for the preparation of 

the project, making a project, experiment, project improvements, 

collect data in the purpose, make a project report and present. 
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BSCFM218 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0) 

 Job Internship in Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM130 ฝกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเปนจริงใน

สถานประกอบการดานเครื่องจักรกลเกษตร การเรียนรูสภาพปญหาและวิธีการแกไข

ปญหาอยางมีเหตุผล เรียนรู ข้ันตอน กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ การวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหาเบื้องตน มีความรับผิดชอบ มี

ระเบียบ วินัย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Practice of experiential training and development of professional 

according to reality in establishments of agricultural machinery, learning 

problems and solutions rationally, learning the steps, thought process, 

management, analyzing situations and problems, facing the situation, 

analyze the problem and basic solving the problem, responsible, 

discipline, collaborate effectively. 
 

BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM131 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ฝกปฏิบัติงานดานเครื่องจักรกลเกษตรในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต 

นักศึกษาจะตองผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

จัดทําโครงงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน เขียนรายงาน นําเสนอโครงงานแบบปาก

เปลา และจัดทํารายงานเปนรูปเลม มีการประเมินผลรวมกันระหวางหนวยงานและ

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองไปสูการประกอบอาชีพ 

On- the job training for Agricultural Machinery in company or 

organization of graduate user, student is required to take orientation 

before cooperative education, integrate knowledge into practice, 

perform a proposal, present the assignment, write report, give an oral 

presentation and provide a report.  Mutual evaluation between 

organization and academy is required for self- development related to 

occupation. 

 



53 

 2.3) กลุมวิชาชีพเลือก 

BSCFM301 เครื่องมือวัดและควบคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Measurement and Control in Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                   

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหนวยวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดและควบคุมทาง

เครื่องจักรกลเกษตร ประเภทของเครื่องมือวัดและควบคุมทางเครื่องจักรกลเกษตร 

ความปลอดภัยและความแมนยํา หลักการทํางานของอุปกรณวัดและควบคุม การ

วิเคราะหผลการวัดและควบคุม วงจรควบคุมระบบ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการ

ประยุกตใชเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกสกับงานเครื่องจักรกลเกษตร การ

ตรวจสอบและแกไขขอขัดของเบื้องตน 

Study and practice of units of measurement and standards of measuring 

and control equipment of agricultural machinery, types of measuring 

and control equipment in agricultural machinery, safety and accuracy, 

working principle of measuring and control equipment, analysis of 

measurement and control results, system control circuit, optimization 

and application of electronic equipment control in agricultural 

machinery, basic investigation and fixing.   

 

BSCFM302 เทคโนโลยีการเช่ือมโลหะสําหรับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 

 Welding Technology for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM111 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ ความปลอดภัยและอุปกรณการเชื่อม  การเชื่อมแกส 

การเชื่อมไฟฟา การเชื่อมโลหะโดยใชแกสคุม  การเชื่อมแสตนเลส การตัดโลหะโดย

ใชแกส และพลาสมา  การทดสอบแนวเชื่อมโลหะ   การพอกแข็ง สัญลักษณตาง ๆ  

ของการเชื่อมโลหะ  การคํานวณคาใชจายตาง ๆ ท่ีใชในการเชื่อมโลหะ 

Study and practice of safety, welding equipment, gas welding, electrical 

welding, welding control by using gas welding, stainless steel welding, 

metal cutting by using gas and plasma, and metal welding mask testing, 

the hardness of the welding. Calculate the costs Used in welding. 
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BSCFM303 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม 3(2-3-5) 

 Farm Tractor and Machinery Performance Test 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM134 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง

ฟารม 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ การทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐาน

การทดสอบแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร มาตรฐานการทดสอบเครื่องมือเตรียมดิน 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องปลูก มาตรฐานการทดสอบเครื่องดํานา และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องนวดขาว 

Study and practice of performance testing of agricultural machinery, 

standard testing for agricultural tractors, standards testing of soil prepare 

equipment, standards testing of planter, standards testing of rice planter 

machine and industrial product standards for threshing machine. 

 

BSCFM304 การจัดการขนถายและระบบโลจิสติกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Management of Transportation and Logistics System For 

Agricultural 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM135 เครื่องมือขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีและเทคนิคในการขนถายผลิตผลเกษตร การ

ออกแบบระบบการขนถายทางการเกษตร การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือขน

ถายทางการเกษตร รูปแบบการทํางานระบบโลจิสติกสทางการเกษตร การจัดการ

หวงโซอุปทาน การจัดการการจัดซ้ือ การจัดการการผลิต การจัดการขนสงและ

กระจายสินคาทางการเกษตร 

Study and practice of theories and techniques of material handing for 

agricultural products.  design the system of material handing for 

agricultural product, selection of technology and material handing tools 

for agricultural, working model of agricultural logistics system, supply 

chain management, purchasing management, management of 

transportation and distribution of agricultural products. 
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BSCFM305 การอบแหงและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช 3(2-3-5) 

 Cereal Grain Drying and Storage 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM136 การอบแหงและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญของการอบแหง  พ้ืนฐานการถายเทความ

รอน คุณสมบัติของอากาศชื้น ความชื้นสมดุล หลักการอบแหงเมล็ดพืช การ

วิเคราะหระบบการอบแหงแบบเมล็ดวางกองอยูกับท่ี และระบบการอบแหงเมล็ดพืช 

Study and practice the importance of drying, fundamentals of heat 

transfer, properties of humid air, equilibrium moisture content, principle 

of drying, analyze the drying system of stationary and drying system 

 

BSCFM306 เทคโนโลยีโรงสีขาวสมัยใหมและการจัดการ 3(2-3-5) 

 Modern Rice Milling Technology and Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM137 เทคโนโลยีโรงสีขาว 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของขาว คุณภาพขาว การลดความชื้น

ขาวเปลือก กระบวนการสีขาวในโรงสีขาวสมัยใหม เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ

ในโรงสีขาว  การลดตนทุนพลังงานในโรงสีขาว เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพและการ

เก็บรักษาขาว และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีขาว 

Study and Practice of the importance of rice, rice quality, 

dehumidification of paddy, process in a modern rice mill, automation 

control technology in rice mill, reducing energy costs in rice mills, 

techniques for quality improvement and rice storage and rice mill 

efficiency improvement. 
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BSCFM307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็นเพ่ือการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3(2-3-5) 

 Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Products 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM140 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานและปจจัยการเลือกเครื่องทําความเย็นและหอง

เย็น หลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบเครื่องทําความเย็นและหองเย็น 

ชนิดและระบบการทํางานของเครื่องทําความเย็นและหองเย็นสําหรับเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตร ระบบวงจรสารทําความเย็น การหาขนาดเครื่องทําความเย็น

และหองเย็นเพ่ือการเกษตร การประเมินประสิทธิภาพพลังงานระบบทําความเย็น

เพ่ือการเกษตร การใชงานและการบํารุงรักษาเบื้องตน 

Study and practice of standards and selection factors for refrigeration 

and cold storage, working principle, structures and components of 

refrigeration and cold storage, types and operating systems of 

refrigeration and cold storage for agricultural products, refrigerant cycle 

system, calculation of the size of refrigeration and cold storage for 

agriculture, energy efficiency assessment of agricultural refrigeration 

systems, use and basic maintenance. 

 

BSCFM308 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(2-3-5) 

 Renewable Energy Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM141 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพลังงานทดแทน, พลังงาน

ไฮโดรเจน, พลังงานน้ํา, พลังงานชีวมวล, พลังงานลม, กาซชีวภาพ, พลังงาน

แสงอาทิตย และระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

Study and Practice of fundamentals of renewable energy, Hydrogen, 

hydro power, biomass, wind energy, biogas, solar energy and solar 

drying system. 
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BSCFM309 เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตน้ําตาลทรายจากออย 3(2-3-5) 

 Machinery for Producing Sugar from Sugar Cane 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCFM144 เทคโนโลยีการผลิตออยและน้ําตาลทราย  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติ เ ก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย 

กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย การรับออย เครื่องจักรกระบวนการหีบออย 

กระบวนการตมระเหยน้ําออย เครื่องจักรสําหรับเค่ียวปนน้ําตาลทรายดิบ การ

ละลายน้ําตาลทรายดิบ เครื่องจักรเค่ียวปนน้ําตาลทรายขาว เครื่องจักรบรรจุ

ผลิตภัณฑน้ําตาลทรายขาว บํารุงรักษา และการควบคุม 

Study and practice of product standard for sugar industry, sugar 

production process, sugarcane picking, sugarcane crushing machine, 

sugarcane juice evaporation process, machine for simmering raw sugar, 

dissolving raw sugar, white sugar simmering machine, white sugar 

product packaging machinery, maintenance, and control.     

 

BSCFM310 การบริหารองคการสมัยใหมดานเครื่องจักรกลเกษตร 2(1-2-3) 

 Modern Organization Management for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานดานเครื่องจักรกล

เกษตรท่ีมีคุณภาพ การบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรท่ี

ทันสมัยเพ่ือลดตนทุน การบริหารงานดานโครงสรางและระบบงานท่ียืดหยุน การ

ควบคุมผลผลิตใหไดตรงตามเปาหมาย การบริหารงานเพ่ือความปลอดภัยในงาน

ดานเครื่องจักรกลเกษตร และระบบประกันคุณภาพ 

Study and practice of principles of human resource management in the 

field of quality agricultural machinery, resource management in modern 

agricultural machinery technology to reduce costs, management of 

flexible structure and system, productivity control to the goals, 

administration for safety in the agricultural machinery and quality 

assurance system. 
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BSCFM311 เครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ําทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Pump and Water Transmission for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดและหลักการทํางานของเครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ํา

ทางการเกษตร การออกแบบระบบสงน้ําเพ่ือการเกษตร การหาสมรรถนะของเครื่อง

สูบน้ําและระบบสงน้ําทางการเกษตร การเลือกใชงาน การติดตั้ง การซอมแซมและ

ปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบเครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ําทางการเกษตร 

Study and practice of types and working principles of pumps and 

agricultural water transmission systems, design of water transmission 

system for agriculture, determination performance of pumps and 

agricultural water systems, selection, installation, repair and adjustment 

of equipment in pumping and agricultural water transmission system. 

 

BSCFM312 ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Business Entrepreneur 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับบทบาทการเปนผูประกอบการสมัยใหมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องคประกอบของแผนธุรกิจ  

การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน การ

สรางความแตกตาง การสรางเอกลักษณใหองคกร การสนองความตองการของลูกคา 

กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมสาํหรับผูประกอบการ 

Study of the role of modern entrepreneurship and national economic 

development, business opportunity, setting up business, elements of a 

business plan, a business plan, business Strategies to Increase 

Competitive Opportunities, differentiation, creating an identity for the 

organization, satisfying customer needs, business Law and Ethics for 

Entrepreneurs 
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BSCFM313 ระบบควบคุมการผลิตพืชและสัตวในโรงเรือน 3(2-3-5) 

 Controlling System for Greenhouse and Animal Housing 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอิทธิพลของสภาวะแวดลอมตอการเจริญเติบโตของพืช 

สัตวบกและสัตวน้ํา การควบคุมสภาวะแวดลอมในโรงเรือนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

โรงเรือนระบบเปดและระบบปด ระบบการใหน้ําและธาตุอาหารอัตโนมัติในโรงเรือน 

การติดตั้งระบบการใหน้ําและธาตุอาหาร การออกแบบและวางผังโรงเรือนท่ีใช

ระบบอัตโนมัติควบคุม 

Study and practice the influence of environment on the growth of 

plants and animals, controlling environment in the greenhouse and 

animal housing, open and closed greenhouse systems, automatic 

watering and nutrient system in the  greenhouse, design and planning 

of greenhouses and animal housing that use automated control 

systems. 

 

BSCFM314 เทคโนโลยีโดรนเพ่ือการประยุกตทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Drone Technology for Agricultural Applications 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบ หนาท่ี และหลักการทํางานของโดรนเพ่ือ

การเกษตร พ้ืนฐานการบิน กฎหมายและขอบังคับ การควบคุม  การวางแผนการบิน

แบบบังคับดวยมือและแบบอัตโนมัติ การปรับแตงกอนการบินเพ่ือใหเหมาะสมกับ

พืช เทคนิคการวางแผนการบินสําหรับการฉีดพนสารทางการเกษตร การสํารวจ

ระยะไกล การถายภาพประมวลภาพ โดรนเพ่ือการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศมาใชในการประเมินผลผลิตทางการเกษตร  

Study and practice of the composition, functions, and operating of 

drones for agriculture, drone flight basics, laws and regulations, control, 

nanual and automatic flight planning, pre- flight adjustments to suit 

plants, flight planning techniques for agricultural spraying, remote 

sensing, photography and image processing, drones for the application 

of geospatial technology to assess agricultural production.  
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BSCFM315 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 

 Electrical and Electronics Working for Agricultural Machinery 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี                  

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานทางการเกษตร 

เครื่องมือวัดทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร หลักการพ้ืนฐานทางดิจิทัล 

วงจรไฟฟาและวงจรดิจิทัลในเครื่องยนตเกษตร ระบบวงจรสตารทและประจุไฟฟา 

ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส และการประยุกตใชเครื่องมือไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร 

Study and practice of basic electronic circuits for agricultural machinery, 

electronic electrical measuring instruments for agricultural, digital 

Fundamentals, Electrical and digital circuits in agricultural engines, the 

starter circuit and electric charge, electronic engine control system and 

applications of agricultural electrical and electronic tools.      

3.วิชาเลือกเสรี 

  นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปดสอน

ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ  

3.1 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา หรือ 

3.2 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ หรือ 

3.3 รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ดังนี ้

3.3.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล      3(3-0-6) 

English in the Digital World  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ เขาใจความหลากหลายของ

วัฒนธรรมสากลผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน และเลือกใชไดอยางเหมาะสมในโลกดิจิทัล  
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Study and Learn English vocabulary, expressions, and structures. 

Understand multicultural society through media and technology.  

Develop English skills in the areas of listening, speaking, reading, and 

writing for appropriate use in the digital world.  

 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 

English for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพทเทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนน

การเขียนและการนําเสนองานทางดานวิชาการท่ีเก่ียวกับงานอาชีพดานวิศวกรรม 

Study and Understand technical terminology for engineering. 

Develop English skills emphasized on writing and presenting 

academic work related to engineering careers. 

 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 

English for Business Career 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจท้ังการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือ

เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพผานสถานการณจําลอง เชน การโทรศัพท

ติดตอธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณงาน และการเขียนจดหมาย 

Study about business English skills such as listening, speaking, 

reading, and writing as a tool for future career by simulating scenarios, 

for example, making business calls, applying for jobs, and interviewing 

as well as writing letter in English. 
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GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมจีน 

 

 

Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Chinese culture. 

 

GEBLC110 สนทนาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน 

Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Japanese culture. 

  

GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมเกาหล ี

Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Korean culture  
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 GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC601 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาพมาเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมพมา 

Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking 

skills for daily communication, including Burmese culture. 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน สวนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนองาน  

Study and Understand the meaning, significance, and various types 

of reports. Discover report components and the principles of 

writing a comprehensive report, as well as practice presentations. 

 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Literature 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ินรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินตน ตลอดจนสามารถนํา 

องคความรูท่ีไดไปบรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  3.3.2 กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของ

รางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการ

ประเมินสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายดวย

ตนเอง การออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การ

ปฏบิัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย  

Study and Practice physiology and the effects of exercise on various 

body systems, as well as how to avoid exercise-related injuries. Be 

able to self-test, assess one's physical fitness, and create an exercise 

program. Practice playing sports and exercising for good health. 

Study and Learn about local's history as well as valuable traditions 

and cultures. Allow learners to be aware of and appreciate the 

value of their community's good culture and traditions, as well as 

to effectively integrate the knowledge gained into their education, 

occupation, and social life. 

 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

วิชาบังคับกอน : ไมมี   

ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการ

ออกเสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และ

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม 

Study and Learn the fundamentals of Thai language, including 

consonants, vowels, and tones. Practice pronunciation, 

fundamental reading and writing in Thai, listening and speaking in 

daily life, as well as Thai culture. 
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GEBHT603 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การวางแผนการ

เลนกีฬา พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดตางๆ การบาดเจ็บ

ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 

 Study and Improve understanding of sports science, personal health, and 

sports for health principles. Learn how to select sports based on your 

age or physical condition. Learn about sports planning, the basis of sports 

playing, physical fitness for various sports, sports injuries, and the 

management model of sports contests for health and sports activities. 

 

GEBHT604 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ ประเภท

ของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬา

และการละเลนพ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 

 Study and Practice in Creating health and practice recreational games 

and other types of recreational activities by engaging in recreational 

activities. Learn how to become a recreational leader, manage camp 

activities, design programs, and participate in recreational activities. Learn 

about Thai and other countries' traditional sports and games. 
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  3.3.3 กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth 

 รหัสรายวิชาเดิม :   ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณคาและความงาม

ของสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ความงอกงามของมนุษยในทัศนะของโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก และการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายในโลกท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 Study and Understand fundamental of aesthetics, perception of value 

and beauty of various aspects related to human life, human growth in 

the views of Eastern and Western concepts and learn to live 

meaningfully in a changing world. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

1 นายวิทยา  พรหมพฤกษ 

351030003xxxx 

ปร.ด. (พลังงานทดแทน) 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (เกษตรกลวธิาน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2561 

2550 

2545 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร 

- กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 

- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

- สํารวจและกอสรางอาคารฟารม 

- ปญหาพิเศษทางเครื่องจักรกลเกษตร

ผลงานวิจัย : 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด 

กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนารถ

ตัดหญาแบบนั่ ง ขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก. 

รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลย

สงครามวิจัย  ครั้ ง ท่ี  6, กุมภาพันธ  2563. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 

หนา 1-9. (เกณฑขอ 10) 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และ

นพดล ตรีรัตน . (2562). การออกแบบและ

พัฒนารถไถนั่งขับ เครื่องยนตเล็กดีเซลขนาด

เล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทนรถไถเดิน

ตาม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลย

สงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 2562. พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 465-

472. (เกณฑขอ 10) 

บุญญฤทธิ์ วังงอน วิทยา พรหมพฤกษ และ

ศุภชัย ชุมนุมวัฒน. (2562). พัฒนาระบบกลไก

เครื่องสับหญาสําหรับผลิตอาหารสัตวเศรษฐกิจ

เพ่ืออุตสาหกรรมเชิงพานิชย. ตีพิมพสืบเนื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11, กรกฎาคม 

2562. เชียงใหม: ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติ  เฉลิมพระเ กียรติ  7 รอบพระ

ชนมพรรษา เชียงใหม. หนา 107 -116. (เกณฑ

ขอ 10) 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

วิทยา พรหมพฤกษ  นพดล ตรี รัตน  และ       

บุญฤทธิ์ สโมสร. (2561). ผลของอุณหภูมิ

ในเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ี

มีผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง 

พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พิบูลยสงครามวิจัยครั้งท่ี 

4. สิงหาคม 2561. พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม.  หนา  563-568. 

(เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ และสมบัติย มงคลชัยชนะ. 

(2561). เครื่องคัดแยกมูลไส เดือนแบบ

ตะแกรงรอนพลังงานแสงอาทิตย. รายงาน

สืบเนื่ องการประชุมวิชาการวิจั ยและ

นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาตาก. หนา 298-305. (เกณฑ

ขอ 10) 

บุญฤทธิ์ สโมสร จันทรา สโมสร และวิทยา 

พรหมพฤกษ. (2561). การออกแบบและ
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

ทดสอบเครื่องบดฝกจามจุรี .  รายงาน

สืบเนื่ องการประชุมวิชาการวิจั ยและ

นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาตาก. หนา 639-644. (เกณฑ

ขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา 

พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบ

กลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 

1103-1111. (เกณฑขอ 10) 

2 นายบุญเจิด กาญจนา 

364060023xxxx 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) 

วท.บ. (เกษตรกลวธิาน) 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

2550 

2534 

 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- เทคโนโลยีโรงสีขาว 

- เครื่องมือทุนแรงกอนการเก็บเก่ียว 

- เครื่องมือเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 

- ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย : 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด 

กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนา

รถตัดหญาแบบนั่งขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้ง ท่ี 6, 

กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 1-9. (เกณฑขอ 

10) 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และ

นพดล ตรีรัตน. (2562). การออกแบบและ

พัฒนารถไถนั่งขับ เครื่องยนตเล็กดี เซล

ขนาดเล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทน

รถไถเดินตาม. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 

5, มีนาคม 2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

ราชภัฎพิบูลสงคราม.  หนา  465-472. 

(เกณฑขอ 10) 

บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2561). 

ก า ร พัฒนา เ ค รื่ อ ง อบกล ว ยพลั ง ง าน

แสงอาทิตยแบบอุโมงค. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ตาก. หนา 474-479. (เกณฑขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา 

พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบ

กลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 

1103-1111. (เกณฑขอ 10) 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

3 นายนพดล  ตรีรัตน 

336060059xxxx 

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร) 

วท.บ. (เกษตรศึกษา-เกษตร

กลวิธาน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2544 

2531 

ผูชวยศาสตราจารย วิชาท่ีสอน : 

- เครื่องมือขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร 

- การจัดการเครื่องมือทุนแรงฟารม 

- ทักษะชางเกษตร 

ผลงานวิจัย : 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด 

กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนา

รถตัดหญาแบบนั่งขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้ง ท่ี 6, 

กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 1-9. (เกณฑขอ 

10) 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และ

นพดล ตรีรัตน. (2562). การออกแบบและ

พัฒนารถไถนั่งขับ เครื่องยนตเล็กดี เซล

ขนาดเล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทน

รถไถเดินตาม. รายงานสืบเนื่องจากการ
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 

5, มีนาคม 2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม.  หนา  465-472. 

(เกณฑขอ 10) 

บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2561). 

ก า ร พัฒนา เ ค รื่ อ ง อบกล ว ยพลั ง ง าน

แสงอาทิตยแบบอุโมงค. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ตาก. หนา 474-479. (เกณฑขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา 

พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบ

กลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 

1103-1111. (เกณฑขอ 10) 

 

4 นายบุญฤทธิ์ สโมสร 
386040029xxxx 

วศ.ม. (วิศกรรมเกษตร)                                                                                                              

วท.บ. (เกษตรศึกษา-เกษตร

กลวิธาน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 

2536 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

- เครื่องทุนแรงฟารมทางการเกษตร 

- เครื่องมือทุนแรงกอนการเก็บเก่ียว 

- รถแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร 

 

ผลงานวิจัย : 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง,บุญฤทธิ์ สโมสร,สุทธินันท 

วิจิตรและนายสางทุน ไมมีชื่อสกุล (2562). 

การสรางบอกาซชีวภาพ แบบถุง LDPE 

ขนาด 8ลูกบาศกเมตร เพ่ือใชในครัวเรือน. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 2562. 

พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล

สงคราม หนา 445 – 453. (เกณฑขอ 10) 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญ

ฤทธิ์ สโมสร. (2561). ผลของอุณหภูมิใน

เตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีมี

ผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง 

พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พิบูลยสงครามวิจัยครั้งท่ี 

4. สิงหาคม 2561. พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม.  หนา  563-568. 

(เกณฑขอ 10) 

บุญฤทธิ์ สโมสร จันทรา สโมสร และวิทยา 

พรหมพฤกษ. (2561). การออกแบบและ

ทดสอบเครื่องบดฝกจามจุรี .  รายงาน

สืบเนื่ องการประชุมวิชาการวิจั ยและ

นวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาตาก. หนา 639-644. (เกณฑ

ขอ 10) 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

5 นายวรกฤช  ดอนคําเพ็ง 

565089001xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) 

ค.อ.บ. (อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2550 

2548 

อาจารย วิชาท่ีสอน : 

- เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 

- ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

- ออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

- ฝกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร 

- ปฏิบัติเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับครูฯ 

ผลงานวิจัย : 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง,บุญฤทธิ์ สโมสร,สุทธินันท 

วิจิตรและนายสางทุน ไมมีชื่อสกุล (2562). 

การสรางบอกาซชีวภาพ แบบถุง LDPE 

ขนาด 8ลูกบาศกเมตร เพ่ือใชในครัวเรือน. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

พิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 2562. 

พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล

สงคราม หนา 445 – 453. (เกณฑขอ 10) 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง, (2561). การออกแบบและ

พัฒนาเครื่องผสมดินเพ่ือใชในการผลิตอิฐ

บล็อคประสาน. รายงานการประชุมทาง

วิชาการวิจัยและนวัตกรรรมสรางสรรค ครั้ง
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

ท่ี 5, ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก หนา 419 

– 430. (เกณฑขอ 10) 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, อุษณียภรณ สรอยเพชร, 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง และ สุรียรัตน บัวชื่น. 

(2562). การเจริญเติบโตและคุณคาทาง

อาหารของหญาแพงโกลาโดยการใชมูลสัตว 

กากไบโอแกส และปุยยู เรีย .  วารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ป ท่ี50 ฉบับท่ี1(

พิ เศษ) .  กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา 420 

– 425. (เกณฑขอ 9) 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  

 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรม สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ

ได 

 4.1.4 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได  

4.2 ชวงเวลา  

ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

 

5.   ขอกําหนดเกี่ยวกับโครงงานทางเครื่องจักรกลเกษตร 

 ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวกับการประยุกตงานทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร หรือเพ่ือนําองคความรูในภาคการศึกษาตาง ๆ ท่ีผานมา ประยุกตใชสําหรับการแกปญหาท่ีเก่ียวของ

กับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงเปนการเสริมสรางนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับระบบกระบวนการคิด 

วิเคราะหปญหา และพัฒนางานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรใหเปนโครงงาน หรือเปนสวนหนึ่งของการวิจัย

และพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการเกษตร รวมถึงการวิจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร ท้ังนี้โครงงานท่ีดําเนินการตองเปนโครงงานท่ีพัฒนาจากหลักการเหตุผล และความจําเปนท่ี

เหมาะสม ไมใชเปนความประสงคท่ีจะดําเนินงานโดยไมมีเหตุผลรองรับเพียงพอ ในแตละโครงงานอาจมีผู

รวมดําเนินการ 2-3 คน และตองเปนโครงงานท่ีมีองคประกอบครบท้ังกระบวนการ ตั้งแตการจัดทําขอเสนอ

โครงการ จนกระท่ังการจัดทํารายงานตามรูปแบบ และระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด   

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

   โครงงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรท่ีนักศึกษาสนใจเก่ียวกับการประยุกตงานทางดาน

เครื่องจักรกลเกษตร หรือเพ่ือนําองคความรูในภาคการศึกษาตาง ๆ ท่ีผานมา ประยุกตใชสําหรับการ

แกปญหาท่ีเก่ียวของกับงานดานเครื่องจักรกลเกษตร สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงานได 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ มีขอบเขตท่ีสามารถทําใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

                นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทํา

โครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
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 5.3 ชวงเวลา  

  ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา มีการศึกษาสถานการณและสืบคนขอมูลโครงงาน 

งานวิจัยจากแหลงขอมูลตาง ๆ ในการเตรียมประเด็นปญหา ประเด็นการศึกษา เพ่ือเปนกรอบแนวทางใน

การพัฒนาโครงงาน มีการเตรียมสื่อการสอนหรือตัวอยางโครงงาน งานวิจัย รวมถึงการเชิญผูมีประสบการณ

มาสรางการรับรูและกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห เพ่ือการพัฒนาขอเสนอโครงงาน และจัดใหมี

แผนการติดตามการดําเนินโครงงานเปนลําดับ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ี

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ

การทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของ

โครงงานและการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา  3 คน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และในกิจกรรมปจฉิม

นิเทศ กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ

กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุก

คนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีด ี

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน

หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ

รับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา

เรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลา

ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรู ถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการสรางและการใชงานทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    2.1 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 

TQF : HEd) 

2.1.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

        1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวติรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง

ราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา  ตองสงเสริมให

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  
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(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา

วิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน และวิชาศิลปะการ

ใชชีวิต ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการ

วัดผลแบบมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํา

กิจกรรม  และมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้น

เรียน นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผูสอน

ตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาท่ีทําความดีและเสียสละ 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ไดแก 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา ท่ี

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

 

2.1.1.2  ดานความรู 

 1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีศึกษาซ่ึงประกอบกันข้ึน           

เปนองคความรูท่ีจะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎแีละหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 
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(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลในรายวิชา

ท่ีเรียนท้ังการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

               2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning : WiL)  CDIO :(Conceiving - Designing  

-Implementing –Operating)  โดยมุงเนนท้ังหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในการปฎิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง

โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้ ให

เปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) รายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) งานท่ีไดมอบหมาย 

(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) แฟมสะสมผลงาน 

 

2.1.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ

เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผล  เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา  แนวคิดและวิธีการ

แกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 
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   การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบท่ีใหนักศึกษาไดอธิบาย

แนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใชวิชาชีพท่ีเหมาะสม

กับสถานการณท่ีกําหนดให  

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุงเนนใหนักศึกษารูจัก

วิเคราะหองคประกอบของสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือ

เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  

               3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 

(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตางๆ 

(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

2.1.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึงตอง

ไดรับการฝกประสบการณเพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ  ดังนั้นผูสอนตอง

แนะนําการวางตัว  มารยาทในการเขาสังคม และทักษะท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํากิจกรรมกลุม  

ท้ังในและนอกชั้นเรียน   และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(6) มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลท่ีติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละ

วัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2.1.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

    1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   

การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและ

สอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 

 การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา ไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย แสดงความ

คิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร หรือ

นําเสนอผลงานตางๆ 

 

 

 

 

 



86 

2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรม Active Learning/Flipped Classroom ท่ีนักศึกษาตอง

ติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูล 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงาน 

(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 

 

        3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 

(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณและ

วัฒนธรรมสากล 
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2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 

TQF : HEd) 

2.1.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.1.2.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.3 ดานปญญา 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

 

2.1.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาบังคับ                 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย                 

5 GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา                   

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต                 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก                 

1 GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

3 GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 
                

4 GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                 

5 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

6 GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                 

7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน                 

8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 

9 GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการ

เมืองไทย 
                

10 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ                 

11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก                 

12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล                               

13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค                  

14 GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

15 GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม                 

16 GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี                 

1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 

2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิศวกรรม                 

3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธรุกิจ                 

4 GEBLC109  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                 

5 GEBLC110 สนทนาภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน                 

6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

7 GEBLC112  ภาษาพมาพื้นฐาน                 

8 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                 

9 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน                 

10 GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ                 

11 GEBHT602  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ                 

14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย                 
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2.2 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ี เก่ียวกับสิ่ง

ตอไปนี้ท้ัง 7 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพ

ในสาขาอ่ืน ๆ  อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ท้ัง 7 ขอ เพ่ือให

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมี

คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามท่ีระบุไว 

2.2.1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

2.2.1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

2.2.1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับ ความสําคัญ 

2.2.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.2.1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.2.1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเครื่องจักรกลเกษตรตอบุคคลองคกร

และสังคม 

2.2.1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากนั้น อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค

การศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีการ

กําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผูสอนตอง

สอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาท่ีทําความดีและเสียสละ 
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 2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวมกิจกรรม 

2.2.1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

2.2.1.3.3 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

2.2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2.2  ความรู 

 2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา

สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

2.2.2.1.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตร 

2.2.2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปูหา 

2.2.2.1.3 สามารถวิ เคราะห ออกแบบ ติดตั้ ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 

องคประกอบตาง ๆ ของระบบทางดานเครื่องจักรกลเกษตรใหตรงตามขอกําหนด 

2.2.2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

รวมท้ังการนําไปประยุกต 

2.2.2.1.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานเครื่องจักรกลเกษตร

อยางตอเนื่อง 

2.2.2.1.6 มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เล็ ง เห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

2.2.2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานทางดานเครื่องจักรกล

เกษตรท่ีใชงานไดจริง 

2.2.2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรกับความรูในศาสตร   

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน 

ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 
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 2.2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน

สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษา

ดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

2.2.2.3.1 การทดสอบยอย 

2.2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.2.2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

2.2.2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

2.2.2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.2.2.3.6 ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเ ม่ือจบ

การศึกษาเเลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรูเก่ียวกับ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิด

หาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ

ทองจํานักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

2.2.3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2.2.3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใหในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

2.2.3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

2.2.3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานเครื่องจักรกล

เกษตรไดอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปน

การเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.2.3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกตงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

2.2.3.2.2 การอภิปรายกลุม 

2.2.3.2.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

 2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน คน

ท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ี

จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของ

กับคุณสมบัติตาง ๆ  ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน

สังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้ 

2.2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเเกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

2.2.4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.2.4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

2.2.4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

2.2.4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่องคุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

 

 2.2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

2.2.4.2.1 สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2.2.4.2.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2.4.2.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยาง

ดี 

2.2.4.2.4 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

2.2.4.2.5 มีภาวะผูนํา 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล 

 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

2.2.5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร

หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

2.2.5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอ อยาง เหมาะสม 

2.2.5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ

นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 
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 2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง แลวนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 

 2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

2.2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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2.3 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 

TQF : HEd) 

2.3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับ ความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเครื่องจักรกลเกษตรตอบุคคลองคกรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.3.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตร 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องคประกอบตาง ๆ 

ของระบบทางดานเครื่องจักรกลเกษตรใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานเครื่องจักรกลเกษตร รวมท้ังการ

นําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานเครื่องจักรกลเกษตรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใช

งานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรกับความรูในศาสตร   อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

2.3.3 ดานปญญา 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใหในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
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(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานเครื่องจักรกลเกษตรได

อยางเหมาะสม 

 

 

2.3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่ อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเเกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 

2.3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอ อยาง เหมาะสม 

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุมวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1 FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร                              

2 FUNSC209 เคมีสําหรับงานจักรกลเกษตร                              

3 FUNSC303 ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร                              

4 FUNMA113 แคลคูลสั 1                              

5 BSCFM104 กลศาสตรเครื่องจักรกลเกษตรและการประยุกต                              

6 BSCFM105 เทอรโมไดนามิกสและของไหลในงานเครื่องจักรกล

เกษตร 
                             

7 BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร                              

กลุมวิชาชีพบังคับ 

4 BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ                              

5 BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร                              

6 BSCFM202 เครื่องยนตเพ่ือการเกษตร                              
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กลุมวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

7 BSCFM203 การสํารวจเพ่ืองานเกษตรและการกอสรางอาคาร

ฟารม 
                             

8 BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานกอนการเก็บเก่ียว                              

9 BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานเก็บเก่ียวและหลัง

การเก็บเก่ียว 
                             

10 BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร                              

11 BSCFM207 ชางอุตสาหกรรมดานงานเครื่องจักรกลเกษตร                              

12 BSCFM208 ไฟฟาพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร                              

13 BSCFM209 ไ ฟ ฟ า กํ า ลั ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ใ น ง า น ด า น

อุตสาหกรรมเกษตร 
                             

14 BSCFM210 ระบบการใหนํ้าอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร                              

15 BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร                              

16 BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร                              

17 BSCFM213 หลักการเขียนแบบ                              

18 BSCFM214 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานเขียนแบบทาง

เครื่องจักรกลเกษตร 
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กลุมวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

19 BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบ้ืองตน                              

20 BSCFM216 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทาง

เครื่องจักรกลเกษตร 
                             

21 BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                              

22 BSCFM218 ฝกประสบการณวิชาชีพทางดานเครื่องจักรกล

เกษตร 
                             

23 BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร                              

กลุมวิชาชีพเลือก 

24 BSCFM301 เครื่องมือวัดและควบคุมในงานเครื่องจักรกล

เกษตร 
                             

25 BSCFM302 เทคโนโลยีการ เ ช่ือมโลหะสํ าหรับงานด าน

เครื่องจักรกลเกษตร 
                             

26 BSCFM303 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอรและเครื่องทุน

แรงฟารม 
                             

27 BSCFM304 การจัดการขนถายและระบบโลจิสติกสทาง

การเกษตร 
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กลุมวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

28 BSCFM305 การอบแหงและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช                              

29 BSCFM306 เทคโนโลยีโรงสีขาวสมัยใหมและการจัดการ                              

30 BSCFM307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็นเพ่ือการเก็บรักษา

ผลผลิตเกษตร 
                             

31 BSCFM308 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                              

32 BSCFM309 เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตนํ้าตาลทรายจาก

ออย 
                             

33 BSCFM310 การบริหารองคการสมัยใหมดานเครื่องจักรกล

เกษตร 
                             

34 BSCFM311 เครื่องสูบนํ้าและระบบสงนํ้าทางการเกษตร                              

35 BSCFM312 ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหม                              

37 BSCFM313 ระบบควบคุมการผลิตพืชและสัตวในโรงเรือน                              

36 BSCFM314 เทคโนโลยีโดรนเพ่ือการประยุกตทางการเกษตร                              

37 BCSFM315 ไฟฟ าและ อิ เ ล็ กทรอ นิกส สํ าหรั บ งานด า น

เครื่องจักรกลเกษตร 
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4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 สาขาวิชาการออกแบบสรางสรรค ไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค

ท่ีระบุไวขางตน และยังสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตลอดจนความตองการของ

ผูมีสวนเก่ียวของประกอบดวย องคกรภาคเอกชน ภาครัฐ ตลาดแรงงาน ผูเรียนและสังคม ดังนี ้

PLO 1 : มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรเครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม 

Sub PLO1 : 1A มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตร (LO 2.1) 

1B สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานเครื่องจักรกลเกษตร 

รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา (LO 

2.2) 

1C สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องคประกอบตาง ๆ 

ของระบบทางดานเครื่องจักรกลเกษตรใหตรงตามขอกําหนด (LO 2.3) 

1D สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางดานเครื่องจักรกลเกษตร รวมท้ังการ

นําไปประยุกต (LO 2.4) 

1E รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานเครื่องจักรกลเกษตรอยางตอเนื่อง 

(LO 2.5) 

1F มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ (LO 2.6) 

1G มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใช

งานไดจริง (LO 2.7) 

1H สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ       

ท่ีเก่ียวของ (LO 2.8) 

 

PLO 2 : มีความรูและทักษะในการใชงาน การบํารุงรักษา การซอมแซมเครื่องจักรกลเกษตร และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางเหมาะสม 

Sub PLO2 : 2A คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ (LO 3.1) 

2B สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใหในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(LO 3.2) 

2C สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ (LO 3.3) 

2D สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานเครื่องจักรกลเกษตรได

อยางเหมาะสม (LO 3.4) 
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2E มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(LO 5.1) 

2F สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค (LO 5.2) 

2G สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอ อยาง เหมาะสม (LO 5.3) 

2H สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม (LO 5.4) 

PLO 3 : มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงตนเองใหกาวหนาอยู เสมอ 

ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต สํานึกในจรรยาบรรณของนักวิชาการท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

การเสริมสรางเอกลักษณ 

Sub PLO3 : 3A ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต (LO 1.1) 

 3B มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม (LO 1.2) 

 3C มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับ ความสําคัญ (LO 1.3) 

 3D เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย (LO 1.4) 

3E เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม (LO 1.5) 

3F สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเครื่องจักรกลเกษตรตอบุคคลองคกรและสังคม 

(LO 1.6) 

3G มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (LO 1.7) 

3H สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ (LO 4.1) 

3I สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเเกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน

กลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน (LO 4.2) 

3J สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม (LO 4.3) 

3K มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม (LO 4.4) 

3L สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม (LO 4.5) 

3M มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน (LO 4.6) 

 

 

 



105 

5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 
 

ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

1 นักศึกษาไดฝกประสบการณในการปรับตัวให เขากับสังคมและสิ่ งแวดลอมใหม                     

มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน รุนพ่ี และอาจารยผูสอน มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไดทักษะเพ่ือปูความรูพ้ืนฐานในวิชาศึกษา

ท่ัวไป และพ้ืนฐานวิชาทางดานวิทยาศาสตรดานเครื่องจักรกลเกษตร เพียงพอแกการ

ประยุกตใช 

2-3 นักศึกษามีความรูและทักษะในการใชงาน การบํารุงรักษาและการซอมแซม การสรางงาน

ทางดานเครื่องจักรกลเกษตร งานอุตสาหกรรมเกษตร และการประยุกตใชเทคโนโลยี

สมัยใหมทางดานงานเครื่องจักรกลเกษตรไดอยางเพียงพอ เพ่ือปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4 นักศึกษามีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงตนเองใหกาวหนาเสมอ 

มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต สํานึกในจรรยาบรรณของนักวิชาการท่ีดีและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 
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หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาใน

แตละภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 

ก        หรือ     A 

ข+      หรือ      B+ 

ข        หรือ     B 

ค+      หรือ     C+ 

ค        หรือ     C 

ง+       หรือ     D+ 

ง         หรือ     D 

ต        หรือ     F 

ถ        หรือ     W 

ม.ส.    หรือ       I 

พ.จ.    หรือ      S 

ม.จ.    หรือ      U 

ม.น.    หรือ     AU 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 

ดีพอใช (Fairly Good) 

พอใช (Fair) 

ออน (Poor) 

ออนมาก (Very Poor) 

ตก (Fail) 

ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ (Incomplete) 

พอใจ (Satisfactory) 

ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา 

สําเร็จไดไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 8 ปการศึกษา 

สําเร็จไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา

ตาง ๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษา

เพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด

โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดอาทิ (ก) จํานวนเลมของงานวิจัย (ข) จํานวนชิ้นงาน

ในแตละวิชา เปนตน 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยตองศึกษา

รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือ

การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิมพูนประสบการณ 

 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

 1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแลว 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยาง

นอย 2 คน 

 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 

 1.4 มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 
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2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมิน

จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป 

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้  

3.3.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา

ประเภทตาง ๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 

โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 

และรูปแบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงโครงการสวนใหญจะมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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3.3.2.1 สอบขอเขียน ซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการออกขอสอบลักษณะตาง ๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผูสมัคร

เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใชขอสอบดังนี้ 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 

- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 

 ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ  

3.3.2.3 สอบสมัภาษณ / สอบปฏิบัติ 

3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 

 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม โดยหลักสูตรพิจารณาจากความตองการและจําเปนของ

การปรับพ้ืนฐานของผูเรียน รวมกับการแนวนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยฯ และปรับใหเหมาะสมกับ

สภาวะการณปจจุบัน โดยสามารถดําเนินการ เชน   

 3.2.1 การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

 3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผูท่ีมีคะแนน TOEIC ต่ํากวา 225 คะแนน) 

 3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ STEM Education 

  3.2.4 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแก

นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี อาทิเชน 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะการเนนรายละเอียดท่ีสําคัญ 

2. การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาครบทุกชั้นป ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีดูแล กํากับ ให

คําปรึกษา แกนักศึกษาท้ังในชั่วโมง Home Room และนอกเวลา มีการจัดตารางเวลาใหอาจารยท่ีปรึกษา

พบนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลเดือนละ 1 ครั้ง ครอบคลุมในดานวิชาการ ดานการใชชีวิต ดานเศรษฐกิจ 

ดานความรัก และดานทุนสนับสนุนการศึกษา 
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3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

3.3.2.1 สงเสริมทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมของนักศึกษาโดยนักศึกษาจัดทํา

โครงการ ภายใตการวางกรอบแนวคิดอยางสรางสรรค แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน โดยอาศัยการ

ระดมความคิดกับเพ่ือนในกลุม เกษตรกร รวมท้ังใชทักษะการใชเทคโนโลยี  

3.3.2.2 หลักสูตรทําการปจฉิมนิเทศแนะแนวการออกไปสูตลาดแรงงาน ฝกอบรมการ

เตรียมความพรอมกอนเขาสูสถานประกอบการใหแกนักศึกษาชั้นปสุดทาย สงเสริมใหนักศึกษามี

คุณลักษณะความเปนผูนํา สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมในการทํางานได 

3.3.2.3 จัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning ซ่ึงตองอาศัยการบูรณา

การองคความรูทางดานวิศวกรรมพ้ืนฐานหลายๆ ดาน 

3.3.2.4 การจัดอบรมดาน IoT (internet of things) สําหรับการประยุกตใชทางดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

 

 3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาทิเชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังตอไปนี้  

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละปการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม

ศึกษาตอหรือออกจากการศึกษา ไมวาจะเปนการสอบตก ใหออก การลาออกไมวาจะดวยกรณีใด ๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาใน

แตละปการศึกษา ในระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 

 

4. อาจารย 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

4.1.1 หลักสูตรดําเนินการประชุมเพ่ือวางกรอบอัตรากําลังและกําหนดคุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางดานเก่ียวกับดาน วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร,    

วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.1.2 ประสานงานกับคณะและกองนโยบายและแผนเพ่ือเสนอขออนุมัติจางบุคคลากรและ

รอการอนุมัติจากหนวยงาน 
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4.1.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนดการ การรับสมัคร ระยะเวลาในการรับสมัคร 

กําหนดการสอบ ขอเขียน สัมภาษณ และการสอบปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.4 ดําเนินการสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.5 ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกจะมีท้ังการสอบขอเขียน การสอบสอน และการสอบ

สัมภาษณ ซ่ึงการสอบสอน และการสอบสัมภาษณจะทําในวันเดียวกันเฉพาะคนท่ีสอบผานขอเขียนเทานั้น 

4.1.6 ประกาศผลการคัดเลือกอาจารยใหม และใหอาจารยใหมมารายงานตัว 

4.1.7 อบรมปฐมนิเทศอาจารยประจําหลักสูตรใหมและแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยง 

- หัวขอหลักในการปฐมนิเทศประกอบไปดวย  

4.1.7.1 การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

4.1.7.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

4.1.7.3 การประกันคุณภาพการศึกษา  

4.1.7.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- อาจารยพ่ีเลี้ยงตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป 

 - การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรไปยังคณะโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ โดยการดําเนินการจะกระทําเม่ือหลักสูตรมีจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรต่ํากวา 5 คน โดยการแตงตั้งกําหนดคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางดาน

เก่ียวกับดาน วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร, วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. คณะดําเนินการเสนอรายชื่อใหกรรมการบริหารประจําคณะใหความเห็นชอบ

ตามลําดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

- ระบบการบริหารอาจารย  

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห

สถานการณการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร และจัดทําแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดย

กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร วาระการทํางาน และการวางแผนการ

ทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรกรณีท่ีมีการเกษียณ, การโยกยาย หรือลาศึกษาตอ มีการสรางแรงจูงใจใน

การทํางานโดยใหเขารวมกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี มีความสุข จัดสรรงบประมาณ และ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรในดานการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และ

ผลงานวิชาการ เพ่ือใหมีอาจารยมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีกําหนด 

- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

 มีระบบและกลไกการสงเสรมิพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร มีการนําระบบไปสูการปฏิบัติ

โดย มีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาของอาจารยประจําหลักสูตร และจัดสรรงบประมาณในการ
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พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสงเสริม

ใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ/วิจัยอยางตอเนื่อง โดยจัดทํา

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ/วิจัย มีการสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวาง

อาจารยและอาจารยประจําหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ใน

การประชุมเวทีการจัดความรูสูแนวปฏิบัติท่ีดี หลักสูตรฯ มีการใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานตองทํา

แผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงคในการพัฒนาตนเอง วาตองการทําผลงานวิชาการประเภทใดบาง 

เรื่องอะไร หรือเขารวมการอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ หรือลาศึกษาตอในดานอะไรบางในชวง

หาป และนํามาเขามติในท่ีประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือความสอดคลองกับหลักสูตร 

ความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน และจัดสงใหแกทางคณะวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําเปนแผนพัฒนา

บุคคลากรสายวิชาการของคณะตอไป 

4.2 คุณภาพอาจารย  

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอโดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมีประสบการณท่ีเหมาะสม 

กับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

- การคงอยูของอาจารย  

อัตราการคงอยูของอาจารย ปการศึกษา 2564 พบวา มีอาจารยคงอยูจํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 100 ตออาจารยประจําหลักสูตร จากการวิเคราะห พบวา อัตราคงอยูของอาจารยในหลักสูตร

คณะฯ มีอัตราคงอยูในอัตราท่ี สูงมาก ไมมีการลาออก หรือโอนยาย   

- ความพึงพอใจของอาจารย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร มีแผนการประเมินดานความ

พึงพอใจดังนี้ 

- มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือหารือดานการบริหารจัดการ

หลักสูตรอยางนอย 2 เดือนครั้ง โดยอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง 

- มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในดานตาง ๆ 

คือการบริหารและพัฒนาอาจารย  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  ดําเนินจาก

การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอการบริหารหลักสูตร โดยผลการประเมินใน

ภาพรวมหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพออาจารย ตอการบริหารหลักสูตร ควรอยูในระดับไม

ต่ํากวา 3.51 คะแนน หากมีระดับคะแนนต่ํากวาเกณฑ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการ
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ประชุมรับทราบปญหาดานตาง ๆ ท่ีต่ํากวาเกณฑและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว พรอมท้ังทําแผน

ปรับปรุงเพ่ือใหรอบการประเมินครั้งตอไปกลับมาอยูในเกณฑ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

1. ในปจจุบันงานทางดานเครื่องจักรกลเกษตรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการทําการเกษตร

ของประเทศเปนอยางมากและมีแนวโนมท่ีจะสําคัญยิ่งข้ึน เนื่องจากสถานการณปจจุบันจํานวนประชาชากร

เพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหมีความตองการอาหารเพ่ิมข้ึน แตในทางกลับกันพ้ืนท่ีการเกษตรกลับลดลงเนื่องจาก

กลายเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ังการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสูงข้ึนสงผล

ใหแรงงานภาคการเกษตรเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสูภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลใหการผลิตอาหารลดลง ดังนั้น

การลดการใชแรงงาน การลดระยะเวลาในการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือ

แกปญหาเหลานี้จึงไดมีการนําเทคโนโลยีทางดานเครื่องจักรกลเกษตรเขามาเพ่ือลดปญหาเรื่องแรงงานคน, 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต, ลดระยะเวลาการผลิต, ลดตนทุนการผลิต อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความ

สะดวกสบายแกเกษตรกร 

2. การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคลองตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ในการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศ มุงเนนการสรางความสมดุลระหวางการ

พัฒนา ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2560-2564) ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ 

ระดับภาคและระดับประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (2565-2570) ท่ี

นอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 2563 ในการพัฒนา

กําลังคนและสถาบันความรู วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา และแผนยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ในรูปแบบการสงเสริมอุตสาหกรรม

เปาหมายในการยกระดับเศรษฐกิจประเทศใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นหลักสูตร

เครื่องจักรกลเกษตรจึงไดรวมกันออกแบบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสถานการณเพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรู

ทักษะทางดานเทคโนโลยีทางดานการเกษตร ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยมีกระบวนการวิพากษหลักสูตร

โดยผูเชี่ยวชาญทางวิชาการดานวิชาชีพ และผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร มีการ

ประเมินกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร สถานประกอบการณ และผูใชบัณฑิต 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรจะมีการหารือรวมกันใน

การกําหนดผูสอนโดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณสอน รวมภาระงานสอน

ของอาจารยแตละคนเพ่ือใหการจัดการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู

และการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร วางแผนการจัด

การศึกษาและจัดทําคูมือการจัดการศึกษาเผยแพรแกอาจารย เพ่ือใหผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3, 

มคอ.4 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ใหสอดคลองกับผลลัพธ

การเรียนรู และมีการวิพากษ มคอ.3, มคอ.4 กอนการนําไปจัดการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชานําผล

การวิพากษ ไปปรับปรุงแกไข มคอ. พรอมกับเสนอ มคอ.3, มคอ.4 ท่ีแกไขแลวผานหัวหนากลุมการสอน/

หัวหนางานจัดการศึกษา และ รองผูอํานวยการฝายวิชาการเพ่ือรับรองการนําไปใช ผูรับผิดชอบรายวิชา

ชี้แจง มคอ.3, มคอ.4 ตอทีมผูสอน/ผูเก่ียวของเพ่ือนําไปจัดทําแผนการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และดําเนินการสอนตามแผน 

5.3 การประเมินผูเรียน  

หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรมีการกําหนดแผนการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาใน 

มคอ. 3 กอนเปดภาคเรียนท่ีสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) โดยมีการใชเครื่องมือประเมินท่ีหลากหลายสอดคลองกับ

ลักษณะรายวิชา เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การสอบปฏิบัติ งานท่ีไดรับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม

ระหวางเรียน การนําเสนองาน เปนตน โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดวางแผนการประเมินการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปการศึกษาละ 2 ครั้งหลังจากปดภาคเรียนแตละภาค  

1.  มีการวิเคราะหคุณภาพขอสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท้ังหมด 

2.  ทุกรายวิชามีการกําหนดเกณฑในการประเมินชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ 

3.  รายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคนใชขอสอบฉบับเดียวกันและใชเกณฑเดียวกันในการตัดเกรด 

      4.  มีการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ี

หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล

การดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยมีระบบการ

ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

 

6.1   การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  6.2.1  หองเรียน มีดังนี ้

6.2.1.1 หองบรรยายขนาด  35  ท่ีนั่ง จํานวน 10 หอง 

6.2.1.2 หองบรรยายขนาด  40  ท่ีนั่ง จํานวน  5  หอง 

6.2.1.3 หองบรรยายขนาด     100 ท่ีนั่ง จํานวน  1  หอง 

6.2.2  หองปฏิบัติการ  มีดังนี้    

     6.2.2.1  หองปฏิบัติการพ้ืนฐานชางกลโรงงาน 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องกลึง 10 เครื่อง 

2 เครื่องไส 1 เครื่อง 

3 เครื่องเจียรนัย 4 เครื่อง 

4 เลื่อยกลตัดโลหะ 2 เครื่อง 

5 ไฟเบอรตัดโลหะ 3 เครื่อง 

6 หินเจียรมือ 5 เครื่อง 

7 หินเจียรนัยตั้งโตะ 3 เครื่อง 

8 สวานตั้งโตะ 2 เครื่อง 

9 สวานมือ 7 เครื่อง 

10 เครื่องตัดโลหะแผน 1 เครื่อง 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

11 เครื่องมวนโลหะ 1 เครื่อง 

12 เครื่องมือวัดละเอียด 10 ชุด 

 

   6.2.2.2   หองปฏิบัติการการเชื่อมโลหะ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ 12  ชุด 

2 เครื่องเชื่อมแกสพรอมอุปกรณเชื่อม 10ชุด 

3 เครื่องเชื่อมจุด พรอมอุปกรณ 1 ชุด 

4 เครื่องตัดพลาสมา 1 เครื่อง 

5 ไฟเบอรตัดโลหะ 4 เครื่อง 

   

  6.2.2.3   หองปฏิบัติการการไฟฟาและการควบคุม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดประลองการตอวงจรไฟฟาควบคุมมอเตอร 1 ชุด 

2 ชุดปฏิบัติการตอวงจรการควบคุมมอเตอร 5 ชุด 

3 อุปกรณฝกปฏิบัติเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 10 ชุด 

4 มัลติมิเตอร 10 ชุด 

5 แคมป-แอมปมิเตอร 2 ชุด 

 

6.2.2.4   หองปฏิบัติการเครื่องยนตฟารม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องยนตเล็กเบนซิน 5 เครื่อง 

2 เครื่องยนตเล็ก ดีเซล 5 เครื่อง 

3 เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 เครื่อง 

4 เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ 4 เครื่อง 

5 ประแจแหวน 10 ชุด 

6 ประแจปากตาย 10 ชุด 

7 ไขควงปากแฉก  10 ชุด 

8 ไขควงปากแบน 10 ชุด 

9 ประแจบลอค 5  ชุด 

10 ประแจพิเศษสําหรับถอดประกอบเครื่องยนต 1 ชุด 
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6.2.2.5 หองปฏิบัติการแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 รถแทรกเตอรขนาด 85 แรงมา 4 คัน 

2 เครื่องพนสารเคมีแบบติดทายรถแทรกเตอร 1 เครื่อง 

3 เครื่องอัดฟาง 1 เครื่อง 

4 เครื่องหวานปุยติดทายรถแทรกเตอร 1 เครื่อง 

5 เครื่องหยอดเมล็ดแบบแถว 1 เครื่อง 

6 เครื่องโรยเมล็ดแบบแถว 1 เครื่อง 

7 ไถจาน 2 ชุด 

8 พรวนจาน 3 ชุด 

9 เครื่องตัดหญาแบบ Multi disk 1 ชุด 

10 เครื่องตัดหญาแบบ chopper  1 ชุด 

11 ไถหัวหมู 1 ชุด 

 

6.2.2.6 หองปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดสอบการกะเทาะขาวเปลือก 1 เครื่อง 

2 ชุดทดสอบการขัดขาวขาวเปลือก 1 เครื่อง 

3 ชุดทดสอบการคัดขนาดเมล็ดขาวสาร 1 เครื่อง 

4 ชุดทดสอบทําความสะอาดขาวเปลือก 1 เครื่อง 

5 ตูอบแหง 1 เครื่อง 

6 เครื่องสีขาวขนาดเล็ก 1 เครื่อง 

7 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 1 เครื่อง 

8 เครื่องวัดความเร็วลม 1 เครื่อง 

9 เครื่องวัดความเร็วรอบ 1 เครื่อง 

10 ชุดทดสอบการอบแหง 1 เครื่อง 

11 ชุดวัดอุณหภูมิหอง 1 เครื่อง 

12 โรงสีขาวขนาดชุมชน 1 เครื่อง 
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6.2.2.7 หองปฏิบัติการชลประทาน  

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันของน้ําในทอ 1 ชุด 

2 ชุดสาธิตระบบการใหน้ําและฉีดฝอย 1 ชุด 

3 เครื่องวัดความชื้นในดินแบบTensiometer 5 ชุด 

4 เครื่องวัดความชื้นในดินแบบ Moisture meter 1 ชุด 

5 เครื่องมือตอทอ PE  1 ชุด 

 

6.2.2.8 หองปฏิบัติการเขียนแบบ และเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 โตะเขียนแบบ 40 ชุด 

2 คอมพิวเตอร 40 ชุด 

   

  6.2.3 หองสมุด 

         ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซ่ึงมีหนังสือ ตําราเรียน  

วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet) และการ

ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ขอมูลจากหองสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 

6.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เลม 

6.2.3.2 หนังสืออางอิงภาษาไทย    2,496 เลม 

6.2.3.3 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เลม 

6.2.3.4 หนังสืออางอิงอังกฤษ     18,303 เลม 

6.2.3.5 วิจัย       822 เลม 

6.2.3.6 วิทยานิพนธ      251 เลม 

6.2.3.7 วารสาร      205 เลม 

6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย    9,285 เลม 

6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เลม 

6.2.3.10 SET Corner     67 เลม 

6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เลม 

6.2.3.12 วารสารเย็บเลม     36 เลม 

6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เลม 

6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เลม 
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6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เลม 

6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เลม 

6.2.3.17 E-Project      206 เลม 

          

  6.2.4 ฐานขอมูล  

6.2.4.1 ACM Digital Library 

6.2.4.2 H.W Wilson 

6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 

6.2.4.5 Web of Science 

6.2.4.6 SpringerLink – Journal 

6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 

6.2.4.8 Academic Search Complete 

6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 

6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 

6.2.4.11 Education Research Complete 

6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 

6.2.4.13 ScienceDirect 

6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการ

ใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 6.4.1 ประเมินความพึงพอใจของผูใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ท้ังดานหองเรียน

หองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอน ประเมินจากการสังเกตการใชงานในรายวิชาท่ีสอน แลว

รายงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

6.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลและนําผลการประเมิน เพ่ือจัดทํา

แผนปรับปรุง และดําเนินการตามแผน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

 ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

 ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.2 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.3 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

1.2.5 การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

2.1 น.ศ. ปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

2.2 ผูวาจาง 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการประกัน

คุณภาพภาพใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ประธานหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรุงหลักสูตร        

ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   

ค. รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา   

ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    

ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.

2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร                  
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน อีกท้ังมีเทคโนโลยีใหม ๆ มี

ความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ถูกนํามาใชงานในดานตาง ๆ มากมาย ท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  

และอ่ืน ๆ ดังนั้นในภาคการศึกษาซ่ึงมีการสอนใหใชเทคโนโลยี อีกท้ังยังพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยยิ่งข้ึน 

ซ่ึงหลักสูตรท่ีใชนั้นจําเปนตองพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชอยูปจจุบันไดปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560 โครงสรางตาง 

ๆ มีการปรับปรุง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับโครงสราง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เ พ่ือรองรับและสอดคลอง กับการเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมจังหวัดภาคเหนือ และผลิตวิศวกรนัก

ปฏิบัติการใหความรู ความเขาใจ ท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพ้ืนฐานทางดานเครื่องจักรกลเกษตร

เพียงพอแกการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มี

คุณภาพสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงาน  โดยเปนบัณฑิตท่ีมีความซ่ือตรง อดทน มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ภาคผนวก  ข 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2565 

  

ปรัชญา ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะใน

การปฏิบัติงานดานเครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือใหทัน

กับการพัฒนาดานการผลิตทางการเกษตร และ

อุตสาหกรรมเกษตร ของโลกปจจุบัน 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติงานดานเครื่องจักรกลเกษตร ใหกาวทัน

และสอดคล อ ง กับการ พัฒนาการผลิ ตท า ง

การเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรของโลก

ปจจุบัน และอนาคต 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

   1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางดาน

วิทยาศาสตรเครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักร

ในงานอุตสาหกรรมเกษตร เพียงพอแกการ

ประยุกตใช 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตร

เก่ียวกับการเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี

สมัยใหม ระบบเกษตรแมนยํา เกษตรอัจฉริยะ และ

สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

   2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการ

ใชงาน การบํารุงรักษา การซอมแซม เครื่องจักรกล

เกษตร เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และ

การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานงาน

เครื่องจักรกลเกษตรไดอยางเพียงพอเพ่ือให

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการใช

งาน การบํารุงรักษา การซอมแซม เครื่องจักรกล

เกษตร เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และ

การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานงาน

เครื่องจักรกลเกษตรอยางเหมาะสม 

   3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม ระเบียบวินัย มี

ความคิดสรางสรรค  ปรับปรุงตนเอง ใหกาวหนา

อยูเสมอ มีความขยันหม่ันเพียร  ซ่ือสัตยสุจริต  

สํานึกในจรรยาบรรณ ของนักวิชาการท่ีดี และมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและการเสริมสราง

เอกลักษณของไทย 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม ระเบียบวินัย มี

ความคิดสรางสรรค ปรับปรุงตนเอง ใหกาวหนาอยู

เสมอ มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต สํานึก

ในจรรยาบรรณ ของนักวิชาการนักปฏิบัติท่ีดี มี

ค ว ามรั บผิ ดชอบต อสั ง คม  และ เส ริ มส ร า ง

เอกลักษณของไทย 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิต รองรับ

ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของโลก โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรม

ตาง ๆ เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตเครื่องจักรกลเกษตรรองรับความตองการในงานดาน

อุตสาหกรรมเกษตร  ตลาดแรงานและสถานประกอบการตาง ๆ โดยเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะดาน

ปฏิบัติการ สามารถใชเครื่องมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย คิดเปนทําเปน และสามารถนําความรูมา

ประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงผลท่ีคาดจะวาไดรับทําใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร และพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชา

ตาง ๆ ท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู

พ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร

เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล เ กษ ตร  แล ะ

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

เ กษตร  แล ะส าม า รถนํ า ไป

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา 3(3-0-6) 

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

FUNSC209 

FUNSC303 

BSCFM104 

เคมีสําหรับงานจักรกลเกษตร 

ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร 

กลศาสตรเคร่ืองจักรกลเกษตรและการ

ประยุกต 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(3-0-6) 

BSCFM105 

 

BSCFM106 

 

BSCFM305 

BSCFM308 

เทอรโมไดนามิกสและของไหลในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกล

เกษตร 

การอบแหงและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

และทักษะในการใชงาน การ

บํ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร ซ อ ม แ ซ ม 

BSCFM307 

 

เครื่องทําความเย็นและหองเย็นเพ่ือการ

เก็บรักษาผลผลิตเกษตร 

3(2-3-5) 

 

BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร 3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักร

ในงานอุตสาหกรรมเกษตร และ

กา รป ร ะยุ ก ต ใ ช เ ทค โ น โลยี

ส มั ย ใ ห ม ท า ง ด า น ง า น

เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล เ กษตรอย า ง

เหมาะสม 

BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานกอนการ

เก็บเก่ียว 

3(2-3-5) 

BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงานเก็บเก่ียว

และหลังการเก็บเก่ียว 

3(2-3-5) 

 

BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร 3(1-4-4) 

BSCFM207 

BSCFM208 

BSCFM209 

 

BSCFM210 

BSCFM211 

BSCFM215 

BSCFM217 

BSCFM301 

 

BSCFM303 

 

BSCFM302 

 

BSCFM304 

 

BSCFM306 

 

BSCFM307 

 

BSCFM309 

 

 

BSCFM313 

 

ชางอุตสาหกรรมดานเคร่ืองจักรกลเกษตร 

ไฟฟาพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 

ไฟฟากําลังและการควบคุมในงานดาน

อุตสาหกรรมเกษตร 

ระบบการใหน้ําอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร 

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 

ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบื้องตน 

โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

เครื่องมือวัดและควบคุมในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอรและ

เครื่องทุนแรงฟารม 

เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะสําหรับงานดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

การจัดการขนถายและระบบโลจิสติกส

ทางการเกษตร 
เทคโนโลยีโรงสีขาวสมัยใหมและการ

จัดการ 

เครื่องทําความเย็นและหองเย็นเพ่ือการ

เก็บรักษาผลผลิตเกษตร 

เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตน้ําตาลทราย

จากออยระบบควบคุมการผลิตพืชและ

สัตวในโรงเรือน 

เทคโนโลยีโดรนเพ่ือการประยุกตทาง

การเกษตร 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(2-3-5) 

3(0-6-2) 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

3(1-4-4) 

 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

BSCFM314 3(2-3-5) 

3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

ระเบียบวินัย มีความคิดสรางสรรค 

ปรับปรุงตนเอง ใหกาวหนาอยู

เ สมอ  มี ค ว ามขยั นหมั่ น เพี ยร 

ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต  สํ า นึ ก ใ น

จรรยาบรรณ ของนักวิชาการที่ดี 

และมีความรับผิดชอบตอสังคม

และการเสริมสรางเอกลักษณ ของ

ไทย 

GEBIN703 

GEBSO501 

BSCFM213 

BSCFM214 

 

BSCFM218 

 

BSCFM312 

 

ศิลปะการใชชีวิต 

การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 

หลักการเขียนแบบ 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานเขียน

แบบทางเครื่องจักรกลเกษตร 

ฝกประสบการณวิชาชีกทางดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

 

3(0-40-0) 

 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ํา 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 

   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  3 3 

   1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 3 

   1.3 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 12 

   1.4 กลุมวิชาสุขภาพ  3 3 

   1.5 กลุมวิชาบูรณาการ  9 9 

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 97 93 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  21 21 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  61 57 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  15 15 

      

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

    

รวม 120 133 129 
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ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

1.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 หนวยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป 

ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป 

ระดับปริญญาตรี 

 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

                ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6)   

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

               สังคม 

3(3-0-6) GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 

               กฎหมาย 

3(3-0-6) GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองไทย 

3(3-0-6) 

GEBSO104 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)   

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและ

การทํางาน 

3(3-0-6)   

  GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและ

จิตวิทยาเชิงบวก 

3(3-0-6) 

  GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

  GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3(3-0-6) 

  GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลก

ยุคใหม 

3(3-0-6) 

  GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร  2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติใน 

               ชวีิตประจําวัน 

3(3-0-6) GEBSC401 คณิตศาสตรและสถิติใน 

               ชวีิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน 

              ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน 

              ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตปรับปรุง หนวยกิต 

GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 

               วิทยาศาสตร 

3(3-0-6)   

GEBSC104 การสรางกระบวนการทาง 

               วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ 

               การสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) GEBSC303 การสรางกระบวนการทาง 

               วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ 

               การสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง

วิทยาศาสตร 

 GEBSC302 มโนทัศนและเทคนิคทาง

วิทยาศาสตรสมัยใหม 

3(3-0-6) 

 

  GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 

 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 

               ชวีิตประจําวัน 

3(3-0-6) GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 

               ชวีิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน 3(3-0-6) 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 

  

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ 

               นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ 

               นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 

               ตางประเทศ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 

               ตางประเทศ 

3(3-0-6) 

GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GEBLC601 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตปรับปรุง หนวยกิต 

4. กลุมวิชาสุขภาพ  5. กลุมวิชาสุขภาพ  

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT603 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT604 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

5. กลุมวิชาบูรณาการ  6. กลุมวิชาบูรณาการ  

GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)   

  GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของ

มนุษย 

3(3-0-6) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2565

จํานวน 93 หนวยกิต ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

93 

หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

  FUNSC209 เคมีสําหรับงานเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(2-3-5) 

  
FUNSC303 ชีววิทยาพ้ืนฐานงานเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(2-3-5) 

BSCCC104 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

BSCCC201 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) FUNMA113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

BSCFM101 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(1-6-4) (ยายไปวิชาชีพบังคับ  BSCFM213)  

BSCFM103 สถิติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทาง

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) (ยายไปวิชาชีพบังคับ  BSCFM216) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

93 

หนวยกิต 

BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 1 

 BSCFM104 กลศาสตรเครื่องจักรกลเกษตร

และการประยุกต 

3(3-0-6) 

BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 1 

 BSCFM105 เทอรโมไดนามิกสและของไหลใน

งานเครื่องจักรกลเกษตร 

3(3-0-6) 

BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 1 

 BSCFM106 กลศาสตรวัสดุพ้ืนฐานในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ  2. กลุมวิชาชีพบังคับ  

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 3(2-3-5) BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตว

เศรษฐกิจ 

3(2-3-5) 

BSCFM111 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(1-6-4) (ยายไปวิชาชีพเลือก  BSCFM302) 
 

BSCFM112 เครื่องยนตฟารม 3(2-3-5) BSCFM202 เครื่องยนตเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 

BSCFM113 รถแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) BSCFM201 ฟารมแทรกเตอร 3(2-3-5) 

 3(1-6-4) BSCFM207 ชางอุตสาหกรรมในงานดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(1-4-4) 

BSCFM115 เครื่องมือทุนแรงกอนการเก็บเก่ียว 3(2-3-5) BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงาน

กอนการเก็บเก่ียว 

3(2-3-5) 

BSCFM116 พ้ืนฐานไฟฟา 3(1-6-4) BSCFM208 ไฟฟาพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 3(1-4-4) 

BSCFM117 โครงงานดานชางกลโรงงานและ

เชื่อมโลหะ 

2(0-6-0)   

BSCFM118 โครงงานดานชางยนต 2(0-6-0)   

BSCFM119 ไฟฟากําลังและการควบคุม

สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

3(1-6-4) BSCFM209 ไฟฟากําลังและการควบคุมในงาน

ดานอุตสาหกรรมเกษตร 

3(1-4-4) 

BSCFM120 การสํารวจและกอสรางอาคาร

ฟารม 

3(2-3-5) BSCFM203 การสํารวจเพ่ืองานเกษตรและการ

กอสรางอาคารฟารม 

3(2-3-5) 

BSCFM121 กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 2 

3(3-0-6) (ยายไปวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  BSCFM106)  

BSCFM122 โครงงานดานเคร่ืองจักรกลเกษตร 2(0-6-0)   

BSCFM123 เครื่องมือเก็บเก่ียวและหลังการ

เก็บเก่ียว 

3(2-3-5) BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับงาน

เก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 

3(2-3-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

97 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

93 

หนวยกิต 

BSCFM124 การออกแบบวิศวกรรม

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(3-0-6)   

BSCFM125 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอย

และแบบหยด 

3(2-3-5) BSCFM210  ระบบการใหน้ําอัจฉริยะเพ่ือ

การเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM126 ระบบควบคุมอัตโนมัติทาง

การเกษตร 

3(2-3-5) BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทาง

การเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM127 การจัดการเครื่องทุนแรงฟารม 3(2-3-5) BSCFM212 การบริหารจดัการเครื่องจักรกล

การเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM128 สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-3-1) BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(0-6-2) 

BSCFM129 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(0-6-3)   

BSCFM130 ฝกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกล

เกษตร 

6(0-40-0) BSCFM218 ฝกประสบการณวชิาชพีทางดาน

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

3(0-40-0) 

BSCFM131 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร 6(0-40-0) BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกล

เกษตร 

6(0-40-0) 

  BSCFM206 พ้ืนฐานงานชางกลเกษตร 3(1-4-4) 

BSCFM101 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกล

เกษตร 

3(1-6-4) BSCFM213 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4) 

BSCFM143 ออกแบบและเขียนแบบดวย

คอมพิวเตอร 

3(1-6-4) BSCFM214 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน

เขียนแบบทางเครื่องจักรกลเกษตร 

3(1-4-4) 

BSCFM132 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-3-5) BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกสเบื้องตน 3(2-3-5) 

BSCFM103 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่องานวิจัยทางเคร่ืองจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) BSCFM216 สถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่องานวิจัยทางเคร่ืองจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) 

3. กลุมวิชาชีพเลือก  3. กลุมวิชาชีพเลือก  

BSCFM132 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(2-3-5) (ยายไปวิชาชีพบังคับ  BSCFM215) 
 

BSCFM133 นิวแมติกสอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  

BSCFM134 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร

และเคร่ืองทุนแรงฟารม 

3(2-3-5) BSCFM303 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร

และเครื่องทุนแรงฟารม 

3(2-3-5) 
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หนวยกิต 

BSCFM135 เครื่องมือขนถายและขนสง

ผลิตผลเกษตร 

3(2-3-5) BSCFM304 การจัดการขนถายและระบบ 

                โลจิสติกสทางการเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM136 การอบแหงและการเก็บรักษา

เมล็ดธัญพืช 

3(2-3-5) BSCFM305 การอบแหงและการเก็บรักษา

เมล็ดธัญพืช 

3(2-3-5) 

BSCFM137 เทคโนโลยีโรงสีขาว 3(2-3-5) BSCFM306 เทคโนโลยีโรงสีขาวสมัยใหมและ

การจัดการ 

3(2-3-5) 

BSCFM138 เทคโนโลยีการปรับสภาพเมล็ด

พันธุ 

3(2-3-5)   

BSCFM139 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

สัตว 

3(2-3-5)   

BSCFM140 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น 3(2-3-5) BSCFM307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น

เพ่ือการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM141 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(2-3-5) BSCFM308 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(2-3-5) 

BSCFM142 เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืช

และการเลี้ยงสัตว 

3(2-3-5)   

BSCFM143 ออกแบบและเขียนแบบดวย

คอมพิวเตอร 

3(1-6-4) (ยายไปวิชาชีพบังคับ  BSCFM214)  

BSCFM144 เทคโนโลยีการผลิตออยและ

น้ําตาลทราย 

3(2-3-5) BSCFM309 เครื่องจักรกลสําหรับการผลิต

น้ําตาลทรายจากออย 

3(2-3-5) 

  BSCFM301 เครื่องมือวัดและควบคุมในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCFM111 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(1-6-4) BSCFM302 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะสําหรับ

งานดานเครื่องจักรกลเกษตร 

3(1-4-4) 

  BSCFM310 การบริหารองคการสมัยใหมดาน

เครื่องจักรกลเกษตร 

2(1-2-3) 

  BSCFM311 เครื่องสูบน้ําและระบบสงน้ํา

ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 

  BSCFM312 ผูประกอบการธุรกิจสมัยใหม 3(3-0-6) 
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หนวยกิต 

  BSCFM313 ระบบควบคุมการผลิตพืชและสัตว

ในโรงเรือน 

3(2-3-5) 

  BSCFM314 เทคโนโลยีโดรนเพ่ือการประยุกต

ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 

  BCSFM315 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

งานดานเครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

      1.1 นายวิทยา  พรหมพฤกษ  ประธานกรรมการ 

     1.2 ผศ.บุญเจิด  กาญจนา กรรมการ 

     1.3 ผศ.นพดล  ตรีรัตน  กรรมการ 

     1.4 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  กรรมการ 

     1.5 นายวรกฤช  ดอนคําเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 

         

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  (ตามรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 

2.1 นายอนุชิต  ฉํ่าสิงห  ผูอํานวยการกลุมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว/ 

กลุมวิจัย วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยเกษตร

วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 

    2.2 นายสมชาย  ชูแกว  กรรมการผูจัดการ/ 

     บริษัท คอรปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 

    2.3 นายวรรณธรรม  คิดอาน  ผูจัดการโรงงาน     

บริษัท ไพรบึงไรซ จํากัด 

2.4 นางสาวจุฑามาศ  ปูริยะ  รองผูจัดการฝายวิชาการและวางแผน 

     บริษัทน้ําตาลพิษณุโลก 

2.5 นายบัญชา  ทิพยทอง ผูชวยผูจัดการหนวยงานอบรมภายนอก 

     บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑกําหนดประเภทผลงานทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเผยแพร โดยใหเลือกกรอกเกณฑมาตรฐาน ลงในแบบฟอรมประวัติ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 6.1-6.3  

เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 1 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ;  0.8 

ขอ 2 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ;  0.6 

ขอ 3 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ; 1 

ขอ 4 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ขอ 5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน;  0.4 

ขอ 6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online;  

0.2 

ขอ 7 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว;  1 

ขอ 8 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ; 

1 

ขอ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลกลุมท่ี 2;  

0.6 

ขอ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ขอ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ;  
 

0.4 

ขอ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556; 

 

1 
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เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม

อยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1;  

0.8 

ขอ 14 ประสบการณจากสถานประกอบการ; 0 

ขอ 15 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน;  1 

ขอ 16 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร;  1 

ขอ 17 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ขอ 18 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ;  1 

ขอ 19 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว;  

1 

หมายเหตุ : ท่ีมาจากระบบ checo  
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      ลําดับที่ 1 

 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 
 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เครื่องจักรกลเกษตร   

2.  ช่ือ – สกุล                    นายวิทยา พรหมพฤกษ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. พลังงานทดแทน 2561 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. พลังงานทดแทน 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล            วท.บ. เกษตรกลวิธาน 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนารถตัดหญา

แบบนั่งขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6, กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบูลสงคราม. หนา 1-9. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2562). การออกแบบและพัฒนารถไถนั่งขับ 

เครื่องยนตเล็กดีเซลขนาดเล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทนรถไถเดินตาม. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 

2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 465-472. (เกณฑขอ 10) 
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บุญญฤทธิ์ วังงอน วิทยา พรหมพฤกษ และศุภชัย ชุมนุมวัฒน. (2562). พัฒนาระบบกลไกเครื่องสับหญา

สําหรับผลิตอาหารสัตวเศรษฐกิจเพ่ืออุตสาหกรรมเชิงพานิชย. ตีพิมพสืบเนื่อง การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11, กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม. หนา 

107 -116. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญฤทธิ์ สโมสร. (2561). ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีมีผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลยสงครามวิจัยครั้ง ท่ี 4. สิงหาคม 2561. พิษณุโลก:  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 563-568. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ และสมบัติย มงคลชัยชนะ. (2561). เครื่องคัดแยกมูลไสเดือนแบบตะแกรงรอน

พลังงานแสงอาทิตย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. 

ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 298-305. (เกณฑขอ 

10) 

บุญฤทธิ์ สโมสร จันทรา สโมสร และวิทยา พรหมพฤกษ. (2561). การออกแบบและทดสอบเครื่องบด

ฝกจามจุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 639-644. (เกณฑขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงค. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 

ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 1103-

1111. (เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 13 ป  

• วิชา สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร 

• วิชา กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1 

• วิชา กลศาสตรพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2 

• วิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
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• วิชา สํารวจและกอสรางอาคารฟารม 

• วิชา ปญหาพิเศษทางเครื่องจักรกลเกษตร  

  7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

            ไมมี 

  7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

 

 

                                                                 (ลงชื่อ) ............................................... 

(นายวิทยา พรหมพฤกษ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

ลําดับที่ 2 

 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  เครื่องจักรกลเกษตร   

2. ช่ือ – สกุล  นายบุญเจิด กาญจนา  

3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. พลังงานทดแทน 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.บ. เกษตรกลวิธาน 2534 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนารถตัดหญา

แบบนั่งขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6, กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบูลสงคราม. หนา 1-9. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2562). การออกแบบและพัฒนารถไถนั่งขับ 

เครื่องยนตเล็กดีเซลขนาดเล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทนรถไถเดินตาม. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 

2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 465-472. (เกณฑขอ 10) 
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บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2561). การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันขาวกลองสําหรับ

โรงสีชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. หนา 474-479. (เกณฑขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงค. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 

5. ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. หนา 1103-1111. 

(เกณฑขอ 10) 

6.2  บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

  ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 22 ป  

• วิชา เทคโนโลยีโรงสีขาว 

• วิชา โครงงานดานเครื่องจักรกลเกษตร 

• วิชา ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

  ไมมี 

7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

(ลงชื่อ) .........................................................     

(ผูชวยศาสตราจารยบุญเจิด กาญจนา) 
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ลําดับที่ 3 

 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  เครื่องจักรกลเกษตร   

2. ช่ือ – สกุล  นายนพดล ตรีรัตน  

3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร 2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

วท.บ. เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน) 2531 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญเจิด กาญจนา. (2563). การออกแบบและพัฒนารถตัดหญา

แบบนั่งขับสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6, กุมภาพันธ 2563. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบูลสงคราม. หนา 1-9. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2562). การออกแบบและพัฒนารถไถนั่งขับ 

เครื่องยนตเล็กดีเซลขนาดเล็กอเนกประสงคสําหรับใชทดแทนรถไถเดินตาม. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลยสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 

2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 465-472. (เกณฑขอ 10) 
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บุญเจิด กาญจนา และนพดล ตรีรัตน. (2561). การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันขาวกลองสําหรับ

โรงสีชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 474-479. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญฤทธิ์ สโมสร. (2561). ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีมีผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลยสงครามวิจัยครั้ง ท่ี 4. สิงหาคม 2561. พิษณุโลก:  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 563-568. (เกณฑขอ 10) 

นพดล ตรีรัตน บุญเจิด กาญจนา และวิทยา พรหมพฤกษ. (2561). การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงค. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 

5. ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 1103-1111. 

(เกณฑขอ 10) 

6.2  บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

    ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

   ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 25 ป  

• วิชา เครื่องมือขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร 

• วิชา การจัดการเครื่องมือทุนแรงฟารม 

• วิชา ทักษะชางเกษตร 

  7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

            ไมมี 

  7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี) 

 ไมมี 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

              (ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตรีรัตน) 
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                 ลําดับท่ี 4  

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เครื่องจักรกลเกษตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายบุญฤทธิ์ สโมสร 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วศ.ม. วิศกรรมเกษตร 2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วท.บ. เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง,บุญฤทธิ์ สโมสร,สุทธินันท วิจิตรและนายสางทุน ไมมีชื่อสกุล (2562). การสรางบอ

กาซชีวภาพ แบบถุง LDPE ขนาด8ลูกบาศกเมตร เพ่ือใชในครัวเรือน. รายงานการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม หนา 445 – 453. (เกณฑขอ 10) 

วิทยา พรหมพฤกษ นพดล ตรีรัตน และบุญฤทธิ์ สโมสร. (2561). ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีมีผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลยสงครามวิจัยครั้ง ท่ี 4. สิงหาคม 2561. พิษณุโลก:  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 563-568. (เกณฑขอ 10) 
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บุญฤทธิ์ สโมสร จันทรา สโมสร และวิทยา พรหมพฤกษ. (2561). การออกแบบและทดสอบเครื่องบดฝก

จามจุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5. ธันวาคม 2561. 

ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก. หนา 639-644. (เกณฑขอ 10) 

 

   6.2  บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

         ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ  

ไมมี 

     7.2 ประสบการณการสอน 

 7.2.1  ระดับปริญญาตรี  19 ป  

• วิชา ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

• วิชา เครื่องทุนแรงฟารมทางการเกษตร 

• วิชา เครื่องมือทุนแรงกอนการเก็บเก่ียว 

• วิชา รถแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี   

7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี)  
 ไมมี 

 

        (ลงชื่อ) ......................................................... 

 (นายบุญฤทธิ์ สโมสร) 
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ลําดับที่ 5 

 

 

 
แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  เครื่องจักรกลเกษตร   

2. ช่ือ – สกุล   นายวรกฤช ดอนคําเพ็ง  

3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ค.อ.บ. อุตสาหการ 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

    6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง บุญฤทธิ์ สโมสร สุทธินันท วิจิตรและสางทุน ไมมีชื่อสกุล. (2562). การสรางบอกาซ

ชีวภาพ แบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศกเมตร เพ่ือใชในครัวเรือน. รายงานการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5, มีนาคม 2562. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม หนา 445 – 453. (เกณฑขอ 10) 

วรกฤช ดอนคําเพ็ง และนิติกร หลีชัย. (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมดินเพ่ือใชในการผลิตอิฐ

บล็อคประสาน. รายงานการประชุมทางวิชาการวิจัยและนวัตกรรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก หนา 419 – 430. (เกณฑขอ 10) 
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6.2  บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, วรกฤช ดอนคําเพ็ง และสุรียรัตน บัวชื่น. (2562). การ

เจริญเติบโตและคุณคาทางอาหารของหญาแพงโกลาโดยการใชมูลสัตว กากไบโอแกส และปุยยูเรีย. 

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปท่ี50 ฉบับท่ี1(พิเศษ). กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา 420 – 425. (เกณฑขอ 9) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 4 ป  

• ชื่อวิชา เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 

• ชื่อวิชา ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

• ชื่อวิชา ออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

• ชื่อวิชา ฝกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร 

• ชื่อวิชา ปฏิบัติเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับครู 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

            ไมมี 

    7.3  ประสบการณการในดานปฏิบัติการ/ดานวิชาชีพ (ถามี) 

 ปพ.ศ. 2546 – 2548  วิศวกรซอมบํารุงบริษัท คารกิลลสยาม จํากัด พิษณุโลก 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                                  (นายวรกฤช ดอนคําเพ็ง ) 
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