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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  



 

 

ค าน า 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548   
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ที่มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มี
ความรู้ ปฏิบัติได้ มีฝีมือ คิดเป็น และมีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ด้วยการคิด
วิเคราะห์และแยกแยะ รวมถึง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจที่ทันสมัย 
ด้วยการมีทักษะทางด้านการบริหารงาน สามารถท า งานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับตัวให้เหมาะสมตามแต่ละ
สถานการณ์ มีใจรักในการบริการ และ นอกจากนี้ ต้องรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง และเพ่ือให้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 การจัดท าหลักสูตรปรับปรุงในครั้งนี้ ได้จัดท าขึ้นให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา “เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2562”  
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี 
 
 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2565 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 

 

1. ช่ือหลักสูตร 
1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Agricultural Machinery Technology 

 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) 
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) 
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Agricultural Machinery Technology 
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. (Agri. Mach. Tech.)  

3. หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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หลักการของหลักสูตร 
 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง 
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถานประกอบการและ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

 

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

6. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกๆ ด้าน ภายใต้สถานการณ์จริง
แบบบูรณาการและพร้อมต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป 
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จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพ่ือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล
เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

2. เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์
ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิถีการด ารงชีวิตในสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงได ้

 

3. เพ่ือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
และแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนา
งานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

4. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็น
หมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ 

 

6. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

 

7. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นก าลังส าคัญใน
ด้านการผลิตและให้บริการ 

 

8. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน  
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หลักเกณฑ์การใช้ 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนด และน า
ผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ได้ โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
พ.ศ.2551 และที่ประกาศเพ่ิมเติม 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบแผนและ
ปรับตัวได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาการ  
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาบริหารจัดการ ประสานงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการท างาน โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551 และประกาศเพ่ิมเติม 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  
ส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
2 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 

2.2 การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหรือระบบ

ทวิภาคภาคการศึกษาละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด 
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้มหาวิทยาลัยเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี
 

3. การคิดหน่วยกิต 
 

 ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 54 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา รวมเวลาการ
วัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.6 การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา รวมเวลาการ
วัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต) 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (15 หน่วยกิต) 
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)  

 
หมายเหตุ 
1) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบังคับที่

สะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด และผู้เรียนต้องเรียนทุกรายวิชา 
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3) มหาวิทยาลัยสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาเพ่ิมตามความ
ต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ทั้งนีต้้องเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ก าหนด 
 
5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ 
หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในมหาวิทยาลัยแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ  เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  และบรรยากาศการท างานร่วมกัน  ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเกิดความ
มั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคการศึกษาที่ 3 และหรือภาคการศึกษาที่ 4 
โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต 

กรณีมหาวิทยาลัยต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในภาคการศึกษา
ที่จัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้  รวมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 

เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่อง 
ที่จะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน ก าหนดขั้นตอนกระบวนการ ด าเนินการ 
ประเมินผล สรุปและจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอ ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของโครงงานนั้นๆ  โดยการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชา ในภาคการศึกษาที ่3 และหรือภาคการศึกษาที่ 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กรณีท่ีก าหนดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้มหาวิทยาลัยจัด
ให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

7.1 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคการศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย  
การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
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ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท า
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงการท างาน 

 ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

8. การปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 

8.1 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้ผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า ต่างสาขาวิชาที่ก าหนด เรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในสาขาวิชานั้น 

8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551  
และประกาศเพ่ิมเติม 

8.3 กรณีผู้เข้าเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพที่หลักสูตรก าหนด  
มาก่อนเข้าเรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้  โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 และประกาศเพ่ิมเติม 
 
9. การจัดแผนการเรียน 
 

เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยค านึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามล าดับก่อน-หลัง ความง่าย-
ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคการศึกษา 

9.2 จัดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพใน
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบตามที่
ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตร 

9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคการศึกษา 
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของการ

เรียนวิชาชีพควรจัดให้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
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9.3 จัดให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามความถนัด ความสนใจ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน 

9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีที่น าไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาก าหนดภาค
การศึกษาที่จัดฝึกอาชีพ รวมทั้งก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่น าไปร่วมฝึกอาชีพในภาคการศึกษานั้นๆ 

9.5 จัดรายวิชาฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จ านวน 4 หน่วยกิต 320 ชั่วโมง (เฉลี่ย 20 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 จ านวน 2 
หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่ 4 จ านวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชั่วโมง (เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 

ในภาคการศึกษาที่จัดฝึกงานนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือน าไปเรียนและฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่จัด
ฝึกงานด้วย 

การจัดฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนสามารถท าได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึกให้ครบ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จ านวน 4 หน่วยกิต (12 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 
4 รวม 4 หน่วยกิต (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 

9.7 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

9.8 จัดจ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่
ควรเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดหน่วยกิตและเวลาในการจัดการเรียนการสอน
แต่ละภาคการศึกษาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

 
10. การศึกษาระบบทวิภาคี 
 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการดังนี้ 

10.1  น ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไปร่วมก าหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน ทั้งนี้ 
การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

10.2  ร่วมจัดท าแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอาชีพ และด าเนินการวัด
และประเมินผลเป็นรายวิชา 

10.3  จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจน ารายวิชาอ่ืนที่สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

 11.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกลเกษตร หรือ
เทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม หรือ 
  11.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อ 11.1 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551  และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม 
 
 

12. การประเมินผลการเรียน 
 

 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่า
ด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 
 

13. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

13.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
13.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด และ “ผ่าน” 

ทุกภาคการศึกษา 
 

14. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 

14.1 มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชา เพ่ือเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาที่
ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับได ้โดยสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
สาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
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14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
วิชาในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกได้ ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ 
ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
หรือเพ่ือการศึกษาต่อ 

ทั้งนี้  การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่พัฒนาเพ่ิมเติม 
ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
15. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 

 

15.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

15.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

15.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
15.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานสภา

มหาวิทยาลัยทราบ 
 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว้ให้ชัดเจน  
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

16.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
16.2 อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน 
16.3 วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
16.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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17. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินงานหลักสูตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
    

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 

เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายวิทยา  พรหมพฤกษ์ อาจารย์ ปร.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 

 351030003xxxx  วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
   วท.บ. (เกษตรกลวิธาน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

2 นายบุญฤทธิ์ สโมสร อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
 386040029xxxx  วท.บ. (เกษตรศึกษาเกษตรกลวิธาน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ 2536 

3 นายวรกฤช  ดอนค าเพ็ง อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
 565089001xxxx  คอ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2548 
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การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
CCC  หมายถึง อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อ  

  GED : หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   MM  หมายถึง อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
  LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                       SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

     G     หมายถึง วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9    
 -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 
  1 : กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  2 : กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SC) 
  3 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  4 : กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SO) 
  5 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  6 : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 XX   หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 – 99 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

CCC  หมายถึง  ชื่อหมวดวิชา/ชื่อย่อหลักสูตร  
DIP : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

MM  หมายถึง  กลุ่มวิชาในหมวดวิชา/อักษรชื่อหลักสูตร อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
AT  : ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
BM  : ปวส. การจัดการธุรกิจเกษตร  
FD  : ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร  
PS  : ปวส. พืชศาสตร์  
FS  : ปวส. ประมง  
AS  : ปวส. สัตวศาสตร์  
LT  : ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
HE  :ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

     G     หมายถึง วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 – 9 
   XX  หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในกลุ่มวิชา   
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3.  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C(T–P–E) 
     C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
     P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
     E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
1. เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
2. เพ่ือสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้าน

วิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. เพ่ือสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตส านึกสาธารณะ 

4. เพ่ือสร้างผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความพร้อม มีความเข้าใจ  
เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 

5. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถใช้ความรู้
ในภาคทฤษฎีและทักษะในภาคปฏิบัติเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

6. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น 
7. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัด

การศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ประกอบด้วย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความส าคัญในการศึกษา เพ่ือใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจ โดยมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ที่มีต่อบุคคล องค์กร 

และสังคมได ้
1.1.7 มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.1.9 ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1  มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงมีทักษะการวิจัยเบื้องต้นและการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรได้  
1.2.2  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและภาษา 
1.2.3  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 
1.2.4  มีความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

และริเริ่มสร้างสรรค์  
1.2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และจิต

สาธารณะ 
 1.2.6 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย 
 2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
  2.1 ด้านความรู้  

2.1.1 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
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2.1.2 สามารถใช้กระบวนการคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 

   2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ด้านทักษะ ได้แก่  

2.2.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์องค์ความรู้ ใช้กระบวนการคิดในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  2.2.3 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถ
สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม 

  2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่  
2.3.1 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจ าวันตามบริบทของวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2 สามารถปฏิบัติงานจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใช้กระบวนการคิดในการวิเคราะห์

และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3.4 สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.5 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 3.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 
  3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา  
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานอาชีพ  
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ 
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนางานอาชีพ 

 3.2 ด้านทักษะ ได้แก่ 
  3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอาชีพ 
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่เชื่อมโยงกันในการ
ปฏิบัติงาน 

 3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 
 3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 

การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องสาขางานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 3.3.2 ปฏิบัติงานอาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ตามหลักการและแบบแผนที่ก าหนด 
โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 3.3.3 เลือก ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร ตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

 3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ 
 3.3.5 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร และงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
 สาขางานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

3.3.6  วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรตาม
หลักการและกระบวนการ 

3.3.7 เลือก ใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพด้านเครื่องจักรกล
เกษตร และเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตรตาม หลักการและกระบวนการ 

3.3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการ 
          ปฏิบัติงานด้านจักรกลการเกษตร 
3.3.9 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนงานด้าน เทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร และงานอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
3.3.10  มีมุมมองเชิงธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการการผลิต การให้บริการด้านการ

บ ารุงรักษา การซ่อมแซม 
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โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2565 สาขาวิชา 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3 หน่วยกิต 
 1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 หน่วยกิต 
 1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน      15 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     21 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก       (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 12 หน่วยกิต 
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต)    4 หน่วยกิต 
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ       (4 หน่วยกิต)    4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                         (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)  

 

 รวม ไม่น้อยกว่า                                83 หน่วยกิต 
  

หมายเหตุ : โครงสร้างนี้ส าหรับส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร หรือเทียบเท่า ตามข้อ 11.1 
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ส าหรับผู้เข้าศึกษาตามข้อ 11.2 ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามข้อ 11.1 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ โดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา         C(T-P-E) 
 DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 

  Computer and Information Technology for Agriculture 
 DIPCC103 หลักการเกษตร  3(2-3-5) 
 Principles of Agriculture 

 DIPAT001 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 
 Fundamental of Agricultural Machinery Drawing 

    DIPAT002  ทักษะพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร           3(1-4-4) 
   Basic Skills in Agricultural Machinery 

 
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกศึกษารายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงื่อนไขและจ านวนหน่วยกิตที่กลุ่มวิชาก าหนด   
รวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต    

 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
       1)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 
GEDLC101      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 
  GEDLC102    ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน    3(2-2-5) 

  English for Work 
       2)  กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 
   GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ    3(3-0-6) 

 Thai Usage for Careers 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 
  GEDSC304  วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Physical Science for Agriculture 
 

        2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 

GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 
GEDSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Development of Life and Social Skills in Modern Society 

       2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                                   C(T-P-E) 

GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Activity for Health 

 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ  59 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15 หน่วยกติ  
  

 ให้ซาศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา      C(T-P-E) 
 DIPAT101 พ้ืนฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
  Fundamental of Farm Electrical and Agricultural Machinery 
 DIPAT102 พ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 
  Fundamental Industrial for Agricultural Machinery 
 DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 
  Thermodynamics and Fluid Mechanics for  
  Agricultural Machinery 
 DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
  Drawing with Computer Programs 
 DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร  3(3-0-6) 
  Basic Mechanics for Agricultural Machinery  

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต 
  

 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา      C(T-P-E) 
 DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม     3(2-3-5) 
  Farm Engines 
 DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์    3(2-3-5) 
  Hydraulics and Pneumatics 
 DIPAT203 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร    3(2-3-5) 
  Tractors for Agriculture 
 DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเก่ียว    3(2-3-5) 
  Pre-Harvest Machinery 
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 DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว    3(2-3-5) 
  Post-Harvest Machinery 
 DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5) 
   Machinery Transportation and Logistics System for Agriculture 
 DIPAT207  เทคโนโลยีการให้น้ าเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5) 
  Irrigation Technology for Agriculture  

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

2.3.1 สาขางานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา      C(T-P-E) 

 DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 3(2-2-5) 
  Application of Agricultural Automation Control System 
 DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว     3(2-3-5) 
  Rice Milling Technology 
 DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Entrepreneurship and Business Plan 
 DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร   3(2-3-5) 
   Measurement and Control in Agricultural Machinery 
 DIPAT305 การส ารวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม   3(2-3-5) 
  Survey and Construction of Farm Building  
 DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Unmanned Aerial Vehicle for Agriculture 
 DIPAT307 เทคโนโลยีการผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อย   3(2-3-5) 
  Technology for Producing Sugar from Sugar Cane 
 DIPAT308 เครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร  3(2-3-5) 
  Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Product 
 DIPAT309 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Electrical and Electronic for Agriculture 

DIPAT310 การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล 2(1-2-3) 
 การเกษตร  

   Management and Administration for Agricultural Machinery 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   4  หน่วยกติ 
  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา C(T-P-E) 
 DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร 4(0-40-0) 
 Job Internship in Agricultural Machinery 
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 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา C(T-P-E) 
 DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 1 2(0-6-0) 
 Agricultural Machinery Innovation Project 1 
 DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 2 2(0-6-0) 
  Agricultural Machinery Innovation Project 2 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
  

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนไม่ต่ ากว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ
สถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนไม่ต่ ากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนไม่ต่ ากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือ 

3. รายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         C(T-P-E) 

  GEDLC203    ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Chinese in Daily Life 

  GEDLC204    ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 

  GEDLC205    ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Korean in Daily Life 

  GEDLC206 ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Burmese in Daily Life 

 
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
 รหสัวิชา ชื่อวิชา C(T-P-E) 

 DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 0(0-2-0) 
  Profession Experience Activity 1 
 DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 0(0-2-0) 
  Profession Experience Activity 2 
 DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 0(0-2-0) 
  Profession Experience Activity 3 
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 DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 0(0-2-0) 
  Profession Experience Activity 4 
 DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  0(0-2-0) 

 Moral and Ethics Promotion Activity 
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5. ตัวอย่างแผนการศึกษา   
    ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบปกติ โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)   
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)   
DIPAT101 พ้ืนฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5)   
DIPAT102 พ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4)   
DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)   
DIPAT203 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5)   
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 0(0-2-0)   

 รวม 18(13-14-31)   
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

GEDLC102 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3(2-2-5)  
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6)   
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)   
DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)   
DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)   
DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5)   
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 0(0-2-0)   

 รวม 18(14-11-32)   
 
ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 
DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร 4(0-40-0)   

 รวม 4 (0-40-0)   
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

GEDSO605 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)  
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(2-3-5)  
DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม 3(2-3-5)  
DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์  3(2-3-5)  
DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-5)  
DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว ** 3(2-3-5)  
DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกิจ ** 3(3-0-6)  
DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร1 2(0-6-0)  
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 0(0-2-0)  

 รวม 23(15-25-36)  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5)   
DIPAT207 เทคโนโลยีการให้น้ าเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5)   
DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร ** 3(2-2-5)   
DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร ** 3(2-3-5)   
DIPAT305 การส ารวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม *** 3(2-3-5)   
DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร *** 3(2-3-5)   
DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2 2(0-6-0) DIPAT501 

โครงงานนวัตกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร2 

DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 0(0-2-0)  
 รวม 20(11-27-29)   

หมายเหตุ  :  
1. รายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์

ของภูมิภาค 
2. ** หมายถึง รายวิชาชีพเลือก 
3. *** หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี 
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6. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต 

DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร                                       3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ไมโคร 

ซอฟออฟฟิศ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานเกษตร 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในงาน

เกษตร  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบ 

รอบคอบ ปลอดภัยและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตในงานเกษตร 
2. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในงานเกษตร  
3. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานเกษตรโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

   
 ค าอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ไมโคร

ซอฟออฟฟิศ เพ่ือจัดท าเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้
โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ในงาน
เกษตร การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล ด้วยจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กับงานเกษตร 
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DIPCC103 หลักการเกษตร 3(2-3-5)     
 Principles of Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจ ระบบการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. ปฏิบัติงานด้านการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

การท าการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม การดูแลรักษา และการจัดการศัตรูทางการเกษตร  
การตลาดที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร 

3. มีเจตคติที่ดีต่องานหลักการเกษตร และนิสัยในการท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาต่อสังคม 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. ผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าการเกษตรในรูปแบบ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ดูแล
รักษา และจัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาและการ
จัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาดที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร 
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DIPAT001 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4)     
 Fundamental of Agricultural Machinery Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-030-101 หลักการเขียนแบบ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร กระดาษ

เขียนแบบ อุปกรณ์เขียนแบบ รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติและภาพ
สามมิติ ภาพออบลิคและไอโซเมตริก ภาพฉาย ภาพตัด ภาพคลี่
สัญลักษณ์และมาตรฐานทางวิศวกรรม 

2. สามารถก าหนดมาตราส่วน ก าหนดขนาด เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 
ภาพสองมิติและภาพสามมิติ ภาพออบลิคและไอโซเมตริก ภาพฉาย 
ภาพตัด ภาพคลี่  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็น
ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ  

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร 

กระดาษเขียนแบบ อุปกรณ์เขียนแบบ รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ
และภาพสามมิติ ภาพออบลิคและไอโซเมตริก ภาพฉาย ภาพตัด ภาพ
คลี่สัญลักษณ์และมาตรฐานทางวิศวกรรม 

2. ก าหนดมาตราส่วนและก าหนดขนาด 
3. เขียนรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติและภาพสามมิติ ภาพออบลิคและ

ไอโซเมตริก ภาพฉาย ภาพตัด ภาพคลี่ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร 

การก าหนดมาตราส่วน กระดาษเขียนแบบ อุปกรณ์เขียนแบบ การก าหนด
ขนาด รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติและภาพสามมิติ ภาพออบลิคและไอโซ
เมตริก ภาพฉาย ภาพตัด ภาพคลี่ สัญลักษณ์และมาตรฐานทางวิศวกรรม 
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DIPAT002 ทักษะพื้นฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4) 
 Basic Skills in Agricultural Machinery  
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวัดและตรวจสอบ ประเภทของเครื่องมือ

พ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะการใช้งานและการบ ารุงรักษา

เครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ปลอดภัย เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวัดและตรวจสอบ ประเภทของ

เครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร และหลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร 

2. ใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร 
3. บ ารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวัดและตรวจสอบ ประเภทของ

เครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร การใช้งานและการบ ารุงรักษา
เครื่องมือพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
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1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการ

สื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
2. สามารถประยุกต์ภาษาที่ได้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล

เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 
5. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ที่มีความแตกต่างทางภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษ

ที่ใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
2. วิเคราะห์โครงสร้างภาษาเพ่ือการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณในโลกยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน เข้าใจภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง รวมถึงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้น  
เพ่ือน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
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GEDLC102 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน   3(2-2-5) 
 English for Work 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1.  เข้าใจค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ 
2.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.  มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 สมรรถนะรายวิชา 
  1.  สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาททาง

สังคม 
2.  อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการ 
3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และการน าเสนองาน

ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
4.  เขียนบันทึกข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง 

ๆ ในบริบทของการท างาน 
 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง พูด อ่านและ

เขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านเอกสาร ข้อมูลจากป้ายประกาศ สัญลักษณ์  
และสื่อต่างๆ ตลอดจนการน าเสนองานในสถานประกอบการ  
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 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
GEDLC201  การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ     3(3-0-6) 
 Thai Usage for Careers 

   รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  

2. สามารถน าภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. มีทักษะการคิด กระบวนการคิด และการสื่อสาร ในสื่อยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ตระหนักในการใช้ภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยส าหรับการประกอบอาชีพ 
2. ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะการคิด กระบวนการคิด การสื่อสาร และบูรณาการ การใช้ภาษาไทยในสื่อยุคใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  และ

พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีศิลปะ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การสื่อสาร การเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
และการตะหนักถึงการใช้ภาษาในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร  3(2-3-5) 
 Physical Science for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ 
ไฟฟ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ และการประยุกต์ใช้กับการเกษตร 

2. สามารถวิเคราะห์และค านวณ แก้ปัญหาทางด้านการเกษตร 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน

ทางการเกษตรในการด ารงชีวิตและงานอาชีพ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทาง

การเกษตรสมัยใหม่ หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ จล
ศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและ
เซลล์แสงอาทิตย์ 

2. ค านวณเกี่ยวกับจลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล
ศาสตร์ และไฟฟ้า ตามหลักการและทฤษฎี 

3. ทดลองและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของ
ไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร
ในงานอาชีพ  

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า
และเซลล์แสงอาทิตย์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เก่ียวข้อง 
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   1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
 General Mathematics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขฐานต่าง ๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

ฟังก์ชันชี้ก าลังและลอการิทึม เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชัน 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

2. สามารถด าเนินการเกี่ยวกับเลขฐานต่าง ๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ฟังก์ชันชี้ก าลังและลอการิทึม เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชัน 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ 
ตระหนักถึงความส าคัญต่อการน าคณิตศาสตร์ทั่วไป ไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพและการศึกษาต่อ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. ด าเนินการเกี่ยวกับเลขฐานต่าง ๆ 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชันชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันพีชคณิต 
6. ประยุกต์เนื้อหาคณิตศาสตร์ทั่วไปในวิชาชีพ  

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเกี่ยวกับเลขฐานต่าง ๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ฟังก์ชันชี้ก าลัง

และลอการิทึม เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Development of Life and Social Skills in Modern Society  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง การบริหารจัดการ

ตนเอง สามารถจัดการปัญหาโดยสันติวิธีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถน าเอาหลักเกณฑ์ เทคนิควิธีไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
และประกอบสัมมาอาชีพวิถีใหม่ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างานของนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

3. มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมี
ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคมสมัยใหม่ 

4. มีเจตคติที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตสมัยใหม่ของตนเอง  
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของหลักธรรมและการปรับปรุงหรือ

พัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายในเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน  

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก  

3. สร้างแนวคิดและปรัชญาการด าเนินชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและ
สังคมในโลกยุคปัจจุบัน 

4. การประยุกต์ใช้ความรู้และแนวคิดที่ได้รับในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รวมถึงการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระเบียบ
วินัยต่อตนเองและสังคมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้
อย่างมีความสุข 

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การพัฒนาด้านสังคม ปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็น

มนุษย์ หลักธรรมในการด ารงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม การบริหารจัดการและพัฒนา
ตนเองในโลกสมัยใหม่  ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะอารมณ์แล ะสร้าง
สัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลในการท างาน และ - 
-จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก 
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  1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

GEDSO605  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ    3 (2-2-5) 
Activity for Health 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. รู้เข้าใจเก่ียวกับความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค 
2. มีทักษะการดูแลสุขภาพตนเองให้มีความสมดุลทางด้านร่างกาย เช่น การดูแลควบคุม

น้ าหนัก การเล่นกีฬา เป็นต้น เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
4. มีความรู้ในการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
5. ตระหนักและมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงความสมดุลทางด้านร่างกายของ

ตนเอง 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4. แสดงความรู้ในการเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
5. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรม
การบริโภคและการควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพ
ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยการเสริมสร้าง 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง 
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2.  หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ 59 หน่วยกิต 
 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต  
DIPAT101 พื้นฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5)     

 Fundamental of Farm Electrical and Agricultural Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-207 ไฟฟ้าทั่วไป 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจความส าคัญของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารการเกษตร 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ไฟฟ้า การค านวณภาระทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร 
การควบคุมเครื่องมือกลไฟฟ้าและการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานพ้ืนฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงาน
ด้านเครื่องจักรกลเกษตร ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 
ขยันและอดทน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารการเกษตร 
2.  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.  ค านวณภาระทางไฟฟ้า 
4.  ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร 
5.  ควบคุมเครื่องมือกลไฟฟ้าและการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การค านวณภาระ
ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร การควบคุมเครื่องมือกล
ไฟฟ้าและการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 
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DIPAT102 พื้นฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4)     
 Fundamental Industrial for Agricultural Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-030-102 พ้ืนฐานช่างกลโรงงาน 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับงานพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม

ส าหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการการใช้เครื่องมือวัด

ละเอียด การลับคมอุปกรณ์ งานตะไบ งานเครื่องตัด งานเครื่อง
เจียระไน งานเครื่องเจาะ และงานเชื่อมโลหะ ในงานพ้ืนฐานช่าง
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้และหลักการในงานพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
3. ลับคมอุปกรณ์ เช่น งานตัดเฉือน มุมจิก และมุมคาย 
4. ใช้เครื่องมืองานตะไบ เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ 
5. เชื่อมโลหะ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด องค์ประกอบของการ

ลับคมอุปกรณ์ เช่น งานตัดเฉือน มุมจิก และมุมคาย งานตะไบ งานเครื่อง
ตัด งานเครื่องเจียระไน งานเครื่องเจาะ และงานเชื่อมโลหะ 
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DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 
 Thermodynamic and fluid Mechanics for Agricultural 

Machinery  
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการ พ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร์และของไหลในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการของอุณหพลศาสตร์และของไหลในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็น

ระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและหลักการพ้ืนฐานของอุณหพล

ศาสตร์และของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
2. ประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์และของไหลในงาน

เครื่องจักรกลเกษตร 
 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานและความหมายของอุณหพลศาสตร์ 

และคุณสมบัติสถานะของสสาร วัฏจักรก าลังแก๊ส วัฏจักรก าลังไอน้ า   วัฏ
จักรท าความเย็น พ้ืนฐานและคุณสมบัติของของไหล ความดัน แรงดันของ
ของไหล แรงลอยตัว การเปลี่ยนแปลงความดันของของไหล ทฤษฎีการไหล
เบื้องต้น สมการพลังงาน การไหลภายในท่อ การไหลในทางน้ าเปิด 
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DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
 Drawing with Computer Programs 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-032-224 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : DIPAT001 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร  

                     (ส าหรับผู้จบ ม.6) 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปใน

ง าน เ ขี ย นแบบ  เ ช่ น  Inventor, Solid works, Auto Cad หรื อ
โปรแกรมอ่ืน ๆ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะการเขียนสเกตซ์ภาพสองมิติและ
สามมิติ การเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร การประกอบ
ชิ้นส่วน การสร้างภาพประกอบ การแยกชิ้นส่วนเพ่ือน าเสนอ การ
สร้างแบบแปลน การแสดงภาพฉายเพ่ือสั่งการผลิตตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานเขียน

แบบ เช่น Inventor, Solid works, Auto Cad หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
2. สเกตซ์ภาพสองมิติและสามมิต ิ
3. เขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
4. ประกอบชิ้นส่วน 
5. สร้างภาพประกอบ และสร้างแบบแปลน 
6. แยกชิ้นส่วนเพื่อน าเสนอ 
7. แสดงภาพฉายเพ่ือสั่งการผลิตตามมาตรฐาน 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานเขียนแบบ 

เช่น Inventor, Solid works, Auto Cad หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ การ
สเกตซ์ ภาพสองมิติและสามมิติ การเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร การประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพประกอบ การแยกชิ้นส่วน
เพ่ือน าเสนอ การสร้างแบบแปลน การแสดงภาพฉายเพ่ือสั่งการผลิตตาม
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครือ่งจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 
 Basic Mechanics for Agricultural Machinery  
 รหัสรายวิชาเดิม : 04-300-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการของกลศาสตร์พ้ืนฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 

2. สามารถประยุกต์หลักการสมดุลในการหาแรงในโครงสร้างและงาน
ทางด้านเครื่องจักรกล และการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็น
ระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน่วยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎของนิวตัน 

แรง การหาโมเมนต์ การสมดุล 
2. ค านวณแรง การหาโมเมนต์ การสมดุล ประยุกต์หลักการสมดุลในการ

หาแรงในโครงสร้างและงานทางด้านเครื่องจักรกล 
3. แก้ปัญหาโจทย์กลศาสตร์พ้ืนฐานงานเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาอาชีพ 
 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กฎของนิวตัน 

แรง การหาโมเมนต์ การสมดุล การประยุกต์หลักการสมดุลในการหาแรง
ในโครงสร้างและงานทางด้านเครื่องจักรกล การแก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับสาขาอาชีพ 
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3.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกติ 
DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม 3(2-3-5) 
 Farm Engines 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-101 เครื่องยนต์ฟาร์ม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและหลักการของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล 

ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบจุด
ระเบิด 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องของ
เครื่องยนต์ และการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ทางการเกษตร  

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์

ดีเซล ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน 
ระบบจุดระเบิด 

2. แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์ เบนซิน และเครื่องยนต์ดี เซล ทาง
การเกษตร 

3.  ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล ทาง
การเกษตร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล 

ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบจุด
ระเบิด การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ และการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์
ทางการเกษตร 
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DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์                                                        3(2-3-5) 
 Hydraulics and Pneumatics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-032-207 ไฮดรอลิคและนิวแมติกส์เบื้องต้น 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจสัญลักษณ์ ส่วนประกอบและหลักการท างานของระบบไฮดรอ

ลิคและนิวเมติกส์ วงจรการควบคุม 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ไฮดรอ

ลิคและนิวแมติกส์  การท างานและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น การ
ประยุกตใ์ช้ระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส์ในงานทางด้านเครื่องจักรกล
เกษตร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ส่วนประกอบและหลักการท างานของ

ระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส์ วงจรการควบคุม 
2. เลือกใช้อปุกรณ์ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์ 
3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส์เบื้องต้น 

 ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ส่วนประกอบและหลักการ

ท างานของระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส์ วงจรการควบคุม การเลือก
อุปกรณไ์ฮดรอลิคและนิวแมติกส์ การท างานและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 
การประยุกต์ ใช้ ระบบไฮดรอลิคและนิว เมติกส์ ใน งานทางด้ าน
เครื่องจักรกลเกษตร 
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DIPAT203 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
 Tractors for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-102 ฟาร์มแทรกเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจประเภทแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตรแบบต่าง ๆ โครงสร้างและ

ส่วนประกอบ หลักการท างานของระบบต่าง ๆ ในแทรกเตอร์ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์พ่วง

ท้ายกับแทรกเตอร์ การใช้งานแทรกเตอร์ การบ ารุงรักษา การแก้ไข
ข้อขัดข้องและซ่อมแซมแทรกเตอร์เบื้องต้น 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน          

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตรแบบต่าง ๆ 

โครงสร้างและส่วนประกอบ หลักการท างานของระบบต่าง ๆ ใน
แทรกเตอร์ 

2. ติดตั้งอุปกรณ์พ่วงท้ายกับแทรกเตอร์ 
3. ใช้งานแทรกเตอร์ 
4. บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องและซ่อมแซมแทรกเตอร์เบื้องต้น     

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตรแบบต่าง 

ๆ โครงสร้างและส่วนประกอบ หลักการท างานของระบบต่าง  ๆ ใน
แทรกเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์พ่วงท้ายกับแทรกเตอร์ การใช้งาน
แทรกเตอร์ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้องและซ่อมแซมแทรกเตอร์
เบื้องต้น 
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DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 
 Pre-Harvest Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-103 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเก่ียว 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจการใช้งาน การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม และการประเมิน

สมรรถนะของเครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือเตรียมพ้ืนที่

เพ่ือการปลูกพืช เครื่องด านา เครื่องก าจัดวัชพืช เครื่องให้ปุ๋ยพืช และ
เครื่องฉีดพ่นสารทางการเกษตรทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งาน การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

การประยุกต์ใช้งาน และการประเมินสมรรถนะของเครื่องจักรกลก่อน
การเก็บเกี่ยว 

2.  ใช้งานเครื่องจักรเตรียมพื้นท่ีเพ่ือการปลูกพืช 
3.  ใช้งานเครื่องด านา  
4.  ใช้งานเครื่องก าจัดวัชพืช  
5.  ใช้งานเครื่องให้ปุ๋ยพืช  
6.  ใช้งานเครื่องฉีดพ่นสารทางการเกษตรทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

การประยุกต์ใช้งาน และการประเมินสมรรถนะของเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืช เครื่องด านา เครื่องก าจัดวัชพืช เครื่อง
ให้ปุ๋ยพืช และเครื่องฉีดพ่นสารทางการเกษตรทั้งทางพ้ืนดินและทาง
อากาศ  
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DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 
 Post-Harvest Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-032-210 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกลหลัง

การเก็บเกี่ยว การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลหลัง

การเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวพืช เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องเกี่ยวอ้อย 
เครื่องอัดฟ่อน เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพืช เครื่องคัดขนาดเมล็ดพืช   

3.  มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้การใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกลหลังการเก็บ

เกี่ยว การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 
2. ใช้งานเครื่องเก็บเกี่ยวพืช 
3. ใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
4. ใช้งานเครื่องอัดฟ่อน 
5. ใช้งานเครื่องท าความสะอาดเมล็ดพืช 
6. ใช้งานเครื่องคัดขนาดเมล็ดพืช 

 ค าอธิบายรายวิชา    
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน การบ ารุงรักษาและการ

ซ่อมแซม การประยุกต์ ใช้งาน และการประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวพืช เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
เครื่องเกี่ยวอ้อย เครื่องอัดฟ่อน เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพืช เครื่อง
คัดขนาดเมล็ดพืช การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

 
DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Machinery Transportation and Logistics System for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-032-214 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลผลิตเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับเทคนิคในการขนถ่ายผลิตผล

เกษตรชนิดต่าง ๆ  
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบการ

ขนถ่ายทางการเกษตร การเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือขนถ่าย
ทางการเกษตร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้การใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานเทคนิคในการขนถ่าย

ผลิตผลเกษตร  
2. ออกแบบระบบการขนถ่าย 
3. เลือกใช้เครื่องมือขนถ่ายชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โซ่ รางแขวน สายพาน 

เกลียวขนถ่าย กะพ้อ และรางเขย่า 
 ค าอธิบายรายวิชา    
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคในการขนถ่ายผลิตผล

เกษตร การออกแบบระบบการขนถ่ายทางการเกษตร การเลือกใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือขนถ่ายทางการเกษตร ระบบการท างานของ
เครื่องมือขนถ่ายชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ โซ่ รางแขวน สายพาน เกลียวขน
ถ่าย กระพ้อ และรางเขย่า เป็นต้น 
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DIPAT207 เทคโนโลยีการให้น้ าพืชเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
 Irrigation Technology for Agriculture   
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-208 ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการใช้น้ าของพืช การให้น้ าพืช

เพ่ือการเกษตร 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้ง

ระบบการให้น้ าพืชในโรงเรือนและแปลงปลูกพืช การควบคุมระบบ
การให้น้ าที่เหมาะสมต่อพืชแต่ละประเภทด้วยระบบอัตโนมัติ  การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการให้น้ าพืชเพ่ือการเกษตร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้การใช้งานเกี่ยวกับการใช้น้ าของพืช อุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ใช้ในระบบการให้น้ า 
2. ออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ าพืชในโรงเรือนและแปลงปลูกพืช 
3. ควบคุมระบบการให้น้ าที่เหมาะสมต่อพืชแต่ละประเภทด้วยระบบ

อัตโนมัติ 
4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการให้น้ าพืชเพ่ือการเกษตร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ าของพืช ระบบการให้น้ าพืช 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบการให้น้ า การออกแบบและติดตั้ง
ระบบการให้น้ าพืชในโรงเรือนและแปลงปลูกพืช การควบคุมระบบการ
ให้น้ าที่ เหมาะสมต่อพืชแต่ละประเภทด้วยระบบอัตโนมัติ  การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการให้น้ าพืชเพ่ือการเกษตร  
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 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกติ 

 2.3.1 สาขางานเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 
DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Application of Agricultural Automation Control System 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโรงเรือน อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อ

การเจริญเติบโต ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติในโรงเรือน
ส าหรับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับออกแบบและติดตั้ง 
บ ารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน   

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการของโรงเรือน อิทธิพลของสภาวะ

แวดล้อมต่อการเจริญเติบโต ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติใน
โรงเรือนส าหรับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

2. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

3. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

4. บ ารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือน  
 ค าอธิบายรายวิชา    
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโรงเรือนส าหรับการปลูกพืช 

การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อ
การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ การควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติใน
โรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
ติดตั้งระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกพืช โรงเรือน
เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการบ ารุงรักษาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือน 
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DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว 3(2-3-5) 
 Rice Milling Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจคุณภาพข้าวและการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานข้าว  

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการลดความชื้น 
กระบวนการสีข้าว การล าเลียงวัสดุ การท าความสะอาดข้าวเปลือก 
การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง การขัดขาวและขัดมัน การคัด
ขนาดข้าวสาร การบรรจุและเก็บรักษาข้าวสาร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับคุณภาพข้าวและการตรวจสอบคุณภาพ 

มาตรฐานข้าว 
2. ใช้งานเครื่องท าความสะอาดข้าวเปลือก 
3. ใช้งานเครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง 
4. ใช้งานเครื่องขัดขาวและขัดมัน 
5. ใช้งานเครื่องคัดขนาดข้าวสาร 
6. ใช้งานเครื่องบรรจุข้าวสาร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของข้าว คุณภาพข้าว การลด

ความชื้นข้าวเปลือก กระบวนการสีข้าว การล าเลียงวัสดุในกระบวนการ
สีข้าว การท าความสะอาดข้าวเปลือก การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าว
กล้อง การขัดขาวและขัดมัน การคัดขนาดข้าวสาร การบรรจุและเก็บ
รักษาข้าวสาร 
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DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Business Plan 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจบทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบแผนธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

2. สามารถเขียนแผนธุรกิจ หลักการจัดการด้านการตลาด การผลิต 
การเงิน การบัญชี ภาษี  

3.  มีเจตคต ิกิจนิสัย และจริยธรรมที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายธุรกิจ

และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
2. เขียนแผนธุรกิจการตลาด  
3. เขียนบัญชีการเงิน 

 ค าอธิบายรายวิชา    
   ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจใน
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบแผนธุรกิจ การเขียนแผน
ธุรกิจ หลักการจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี ภาษี 
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

 
DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร  3(2-3-5)     
 Measurement and Control in Agricultural Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-032-219 เครื่องมือวัดและการควบคุม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจประเภทของเครื่องมือวัดและควบคุมทางการเกษตร 

2. สามารถใช้งานอุปกรณ์วัดและควบคุม และวงจรที่ใช้ควบคุมระบบ
และประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์กับงานเกษตร 

3. มีเจตคติ กิจนิสัย ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือวัดและควบคุมทางการ

เกษตร 
2. เลือกใช้อุปกรณว์ัดและควบคุม 
3. ใช้เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กับงานเกษตร 
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือวัดและควบคุม

ทางการเกษตร การท างานของอุปกรณ์วัดและควบคุม วงจรที่ใช้ควบคุม
ระบบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กับงานเกษตร การ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 
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DIPAT305 การส ารวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม   3(2-3-5)     
 Survey and Construction of Farm Building  
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-104 วิศวกรรมส ารวจ 

                      03-032-206 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการท าระดับและการรังวัด 

การค านวณการหาค่าระดับ องค์ประกอบและโครงสร้างอาคารเกษตร 
วัสดุงานก่อสร้างอาคารฟาร์ม 

2. สามารถท าระดับและการรังวัด ท าวงรอบ ท าแผนผังฟาร์ม ก าหนด
ปริมาณงานก่อสร้างและวางผังอาคารฟาร์ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย ขยันและอดทน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าระดับและการรังวัด การค านวณการหาค่า

ระดับ องค์ประกอบและโครงสร้างอาคารเกษตร วัสดุงานก่อสร้าง
อาคารฟาร์ม 

2. ท าระดับ 
3. ท าวงรอบ 
4. ท าแผนผังฟาร์ม 
5. วางผังอาคาร 
6. เลือกวัสดุงานก่อสร้างอาคารฟาร์ม 

 ค าอธิบายรายวิชา    
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท าระดับและการรังวัด การค านวณ

การหาค่าระดับ การท าวงรอบ การท าแผนผังฟาร์ม องค์ประกอบและ
โครงสร้างอาคารเกษตร วัสดุงานก่อสร้างอาคารฟาร์ม การก าหนด
ปริมาณงานก่อสร้าง และการวางผังอาคารฟาร์ม 
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DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Unmanned Aerial Vehicle for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรที่

ครอบคลุมแนวความคิดเกษตรแม่นย า 
2. สามารถควบคุม ส ารวจระยะไกล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ในการประเมินผลผลิตทางการเกษตร ถ่ายภาพและประมวลผลภาพ 
และฉีดพ่น 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรที่ครอบคลุม

แนวความคิดเกษตรแม่นย า 
2. ควบคุมโดรนเพื่องานทางการเกษตร 

 ค าอธิบายรายวิชา    
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรที่ครอบคลุม

แนวความคิดเกษตรแม่นย า การควบคุม การส ารวจระยะไกล การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผลผลิตเกษตร 
โดรนเพื่อการถ่ายภาพและประมวลผลภาพ และโดรนเพ่ือการฉีดพ่น 
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DIPAT307 เทคโนโลยีการผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อย 3(2-3-5) 
 Technology for Producing Sugar from Sugar Cane 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย 

ควบคุมคุณภาพของอ้อยที่ใช้ในการผลิต 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

การดูแลบ ารุงรักษา การควบคุม การตรวจสอบและการจัดเก็บน้ าตาล
ทรายแต่ละประเภท 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การควบคุม

คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต   
2. ใช้งานเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย 
3. บ ารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต คุณภาพของอ้อยที่ใช้ใน

การผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย 
การใช้งาน การดูแลบ ารุงรักษา การควบคุม การตรวจสอบและการ
จัดเก็บน้ าตาลทรายแต่ละประเภท 
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DIPAT308 เครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 3(2-3-5) 
 Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Product 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการท างาน ชนิด หลักการท างานของเครื่องท าความเย็น

และห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 
2. สามารถหาขนาด ติดตั้ง ใช้งาน เลือกใช้งานและบ ารุงรักษาเบื้องต้น

ของเครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลิตผลเกษตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน ชนิด หลักการท างานของเครื่อง

ท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 
2. ค านวณหาขนาดเครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 
3. ติดตั้งเครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 
4. เลือกใช้งานและการบ ารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องท าความเย็นและ

ห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 
 ค าอธิบายรายวิชา   
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องท าความเย็นและห้อง

เย็น ชนิดและระบบการท างานของเครื่องท าความเย็นและห้องเย็น
ส าหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การหาขนาดเครื่องท าความเย็น
และห้องเย็น การติดตั้ง การใช้งานและการบ ารุงรักษาเบื้องต้น   
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DIPAT309 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Electrical and Electronic for Agriculture 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการของวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานทางการเกษตร 

วงจรไฟฟ้าในเครื่องยนต์เกษตร ระบบวงจรสตาร์ทและประจุไฟฟ้า 
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

2. สามารถใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การเกษตร  

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานทางการเกษตร 

ระบบวงจรสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  

2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
3. เลือกใช้อุปกรณง์านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานทาง

การเกษตร เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร อุปกรณ์
งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร วงจรไฟฟ้าในเครื่องยนต์เกษตร 
ระบบวงจรสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
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DIPAT310 การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร 2(1-2-3) 
 Management and Administration for Agricultural Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี                  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจหลักการจัดการและบริหารงานที่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุน และควบคุม

ผลผลิตงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรให้ได้ตรงตามเป้าหมาย 
2. สามารถจัดการและบริหารงานเพื่อความปลอดภัยในงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการและบริหารงานที่มีคุณภาพ เพ่ือลดต้นทุน 
และควบคุมผลผลิตงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรให้ได้ตรงตามเป้าหมาย 

2. ด าเนินการตามแผนงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะห์ ประเมินผลตามหลักการ 
4. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการและบริหารงานด้านเครื่องจักรกล
เกษตรที่มีคุณภาพ การบริหารงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรเ พ่ือลดต้นทุน การ
ควบคุมผลผลิตงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรให้ได้ตรงตามเป้าหมาย การจัดการและ
บริหารงานเพื่อความปลอดภัยในงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
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 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   4  หน่วยกิต 
DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร 4(0-40-0) 
 Job Internship in Agricultural Machinery 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-210 ฝึกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1.  สามารถฝึกปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน

ประกอบการด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
2. สามารถเรียนรู้สภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล  
3. สามารถเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
4. มีเจตคติและกิจนิสัย ต่อการปฏิบัติงานอาชีพ ท างานด้วยความ

รับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

2. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการ 
3. น าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบวิธีต่าง ๆ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
        ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพ

ความเป็นจริงในสถานประกอบการด้านเครื่องจักรกลเกษตร การเรียนรู้
สภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขั้นตอน 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา 
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 

 

DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 2(0-6-0) 
 Agricultural Machinery Innovation Project 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

                      03-031-211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. สามารถค้นหาปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อ ศึกษาลักษณะงานที่สอดคล้อง

กับปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์ กระบวนการท าโครงงาน การก าหนด
งบประมาณในการท าโครงงาน 

2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงงานได้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. สืบค้นข้อมูล 

2. เขียนโครงการตามหลักการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานตามหลักและกระบวนการ 
4. รายงานโครงงานตามรูปแบบ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 

ศึกษาลักษณะงานที่สอดคล้องกับปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์ในการท า
โครงงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการท าโครงงาน การก าหนด
งบประมาณในการท าโครงงาน การ เก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2  2(0-6-0) 
 Agricultural Machinery Innovation Project 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : 03-031-209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

                      03-031-211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

 วิชาบังคับก่อน : DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการจัดท าโครงงานอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการท าโครงการในสาขาวิชาชีพ 
ตามกระบวนการก าหนดแผนงาน ท าโครงงาน ปรับปรุงแก้ไข รวบรวม
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ จัดท ารายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างโครงานด้วยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน 
อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการท าโครงงานอย่างเป็น

ระบบ 
2. ท าโครงงานหรือพัฒนาตามหลักการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลการด าเนินโครงงานตาม

หลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานเพ่ือการจัดท าโครงงาน การท า

โครงงาน การทดลอง การปรับปรุงแก้ไขโครงงาน รวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ จัดท ารายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงาน 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนไม่ต่ ากว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ
สถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนไม่ต่ ากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนไม่ต่ ากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือ 

3. รายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

GEDLC203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Chinese in Daily Life 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีต่างกัน 

2. สามารถน าภาษาจีนไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีของจีน 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวทักษะภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีต่างกัน 

2. ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน

สถานการณ์ที่ต่างกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ เรียนรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลของ
ประเทศจีน 
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GEDLC204   ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ท่ีต่างกัน 

2.  สามารถออกเสียง และใช้ส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  สามารถอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ ฮิระงะนะ 

และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐานได ้ 
4.  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น 

2. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง 

และการใช้ส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียน
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึก
การสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 
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GEDLC205 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Korean in Daily Life 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ีต่างกัน 

2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีของเกาหลี 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

2. ใช้ภาษาเกาหลีเป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ระบบการเขียน 

การอ่านภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน วิธีการสร้างค าและประโยคตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเกาหลี 
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GEDLC206 ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Burmese in Daily Life 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

2. สามารถน าภาษาพม่าไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีของพม่า 
 สมรรถนะรายวิชา 
  1. การแสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาพม่าในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

2. ใช้ภาษาพม่าเป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน

สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาพม่า 
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4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  1      0(0-2-0) 
 Profession Experience Activity 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและมีกระบวนการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาตน องค์กร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. สามารถด าเนินงานในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
2. วางแผนและด าเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตาม

หลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผนงานจัดกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผล การแก้ไขปัญหา ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมเ พ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ การใช้
กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  2      0(0-2-0) 
 Profession Experience Activity 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและมีกระบวนการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาตน องค์กร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. สามารถด าเนินงานในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
2. วางแผนและด าเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตาม

หลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
        ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผนงานจัดกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผล การแก้ไขปัญหา ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมเ พ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ การใช้
กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  3      0(0-2-0) 
 Profession Experience Activity 3 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและมีกระบวนการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาตน องค์กร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. สามารถด าเนินงานในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
2. วางแผนและด าเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตาม

หลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผนงานจัดกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผล การแก้ไขปัญหา ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมเ พ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ การใช้
กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  4      0(0-2-0) 
 Profession Experience Activity 4 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจหลักการและมีกระบวนการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาตน องค์กร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. สามารถด าเนินงานในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามที่

ได้รับมอบหมาย 
2. วางแผนและด าเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตาม

หลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรม 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ 

 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผนงานจัดกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผล การแก้ไขปัญหา ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมเ พ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ การใช้
กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้น าผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0(0-2-0) 

 Moral and Ethics Promotion Activity 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1. เข้าใจความส าคัญ และหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิ เคราะห์  ตัดสินใจ ประพฤติตนตามกฎระเบียบ 

วัฒนธรรม อันดีงามของสังคม  
3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 สมรรถนะรายวิชา 
  1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่

ไม่ควรปฏิบัติ 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคม 
3. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรม

ท าความดี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมาภิบาล 
 ค าอธิบายรายวิชา    
       ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความ
เป็นคนดี กิจกรรมท าความดี กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ  บันทึก ประเมินผล ปรับปรุง และ
พัฒนาการท างาน 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สรุปการปรับปรุง/พัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  

หลักสูตร พ.ศ. 2548 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต หลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  1. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   
01320103   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(2-2-2)    
01320104   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(2-2-2)    
01320105   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(2-2-2) GEDLC102 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3(2-2-5) พัฒนารายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ 

  GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) พัฒนารายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 

2. กลุ่มวิชาภาษาไทย  2. กลุ่มวิชาภาษาไทย   
01310101  ภาษาไทย  1 3(3-0-3)    
  GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) พัฒนารายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาในงาน
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
13020101  เคมีทั่วไป 3(2-3-3)    
13080101  ฟิสิกส์  1       3(2-3-3)    
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
  GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง

การเกษตร 
3(2-3-5) เพ่ือให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
  13010110 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-3)    
  GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) รายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับยุค

ปัจจุบัน 
 5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
 01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  3(3-0-3) GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม่ 
3(3-0-6) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์การท างาน

ที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
 6.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3(3-0-3)    
01610001 พลศึกษา 1(0-2-1)    
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ   1(0-2-1)    
01620001 นันทนาการ   1(0-2-1)    
01630001 กิจกรรม 1   1(0-2-1)    
01630002 กิจกรรม 2   1(0-2-1)    
01630007 สวัสดิศึกษา    1(0-2-1)    
  GEDSO605 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) พัฒนารายวิชาใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุคปัจจุบัน 
หมวดวิชา   หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ   
1.กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน   1. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน   
03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-3)       
03030101 หลักการเขียนแบบ 3(2-3-3)   (ย้ายไปวิชาชีพปรับพื้นฐาน  DIPAT001)   
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
03030102 พ้ืนฐานช่างกลโรงงาน 3(2-3-3) DIPAT102 พ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับ

งานเครื่องจักรกลเกษตร 
3(1-4-4) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์การท างาน

ที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
03031207 ไฟฟ้าทั่วไป 3(2-3-3) DIPAT101 พ้ืนฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงาน

ด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
  DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหล

ในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
3(3-0-6) เพ่ือสนับสนุนพ้ืนฐานด้าน

วิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น 
03032224 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

3(1-4-3) DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(1-4-4) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

04-300-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-3) DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงาน
เครื่องจักรกลเกษตร 

3(3-0-6) เพ่ือสนับสนุนพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น 

2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   2. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   
03031101 เครื่องยนต์ฟาร์ม 3(2-3-3)   DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม 3(1-4-4) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
03031102 ฟาร์มแทรกเตอร์ 3(2-3-3)   DIPAT203 แทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร  3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
03031103 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-3) DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
03031104 วิศวกรรมส ารวจ   3(2-3-3)   (ย้ายหมวดไปกลุ่มวิชาชีพเลือก  

DIPAT305) 
  

03031105 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 1 

2(0-6-0) (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
DIPAT109) 

  

03031106 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 2 

2(0-6-0)   (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
DIPAT109) 
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
03031207 ไฟฟ้าทั่วไป 3(2-3-3)   (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

DIPAT105) 
  

03031208 ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 3(2-3-3)   DIPAT207 เทคโนโลยีการให้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03031209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1)  (ย้ายไปโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
DIPAT501) 

  

03031210 ฝึกงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2(0-0-150)  (ย้ายไปฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
DIPAT401) 

  

03031211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

3(0-6-2)  (ย้ายไปโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
DIPAT502) 

  

03032207 ไฮดรอลิคและนิวแมติกส์เบื้องต้น 3(2-3-3) DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์ 3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03032210 เครื่องมือเก็บเก่ียวและหลังการเก็บ
เกี่ยว 

3(2-3-3)   DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03032204 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลผลิต
เกษตร 

3(2-3-3) DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบ 
โลจิสติกส์ทางการเกษตร 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก   3. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   
03032201 เครื่องจักรกลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-3)     
03032202 เทคโนโลยีในการเชื่อมโลหะ 3(2-3-3)      
03032203 เครื่องยนต์เล็ก  3(2-3-3)    
03032204 เทคโนโลยีดีเซล  3(2-3-3)    
03032205 ความปลอดภัย  2(2-0-2)    
03032206 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม 3(2-3-3)      
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
03032207 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เบื้องต้น

  
3(2-3-3) (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

DIPAT202) 
  

03032208 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3(2-3-3)    
03032209 หลักเกษตรกลวิธาน  2(2-0-2)    
03032210 เครื่องมือเก็บเก่ียวและหลังการเก็บ
เกี่ยว 

3(2-3-3) (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  
DIPAT205) 

  

03032211  เครื่องมือในงานปศุสัตว์ 3(2-3-3)    
03032212 เครื่องจักรกลในงานประมง 3(2-3-3)    
03032213 เครื่องมือแปรรูปผลผลิตเกษตร 3(2-3-3)    
03032214 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตเกษตร 3(2-3-3) (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  

DIPAT206) 
  

03032215 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3(2-3-3)    
03032216 การถ่ายทอดก าลังเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 3(2-3-3)    
03032217 เครื่องสูบน้ าและระบบแจกจ่าย 3(2-3-3)    
03032218 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอย 3(2-3-3)    
03032219 เครื่องมือวัดและการควบคุม 3(2-3-3) DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกล

เกษตร 
3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 
03032220 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตร 
3(0-6-2)     

    DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว 3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03032222 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่องจักร
เกษตร 

3(2-3-3)    
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
03032223 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-3)    

03032224 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(1-4-3) (ย้ายไปกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
DIPAT108) 

  

03032225 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-3)    
04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(1-4-2) (ย้ายไปวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน  DIPCC102)   
04300101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-3) (ยา้ยไปสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  DIPAT109)   
04301101 เทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-3) (ย้ายไปสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  DIPAT107)   
  DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุม

อัตโนมัติทางการเกษตร 
3(2-2-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานด้านระบบอัตโนมัติที่หลากหลาย
ในยุคปัจจุบัน 

  DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผน
ธุรกิจ 

3(3-0-6) พัฒนารายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ด าเนิน
ประกอบการธุรกิจในงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

03031104 วิศวกรรมส ารวจ 3(2-3-3) DIPAT305 การส ารวจและก่อสร้างอาคาร
ฟาร์ม 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 03032206 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม 3(2-3-3) 

  DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานด้านระบบอัตโนมัติทางการเกษตร
ที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

  DIPAT307 เทคโนโลยีการผลิตน้ าตาลทราย
จากอ้อย 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานด้านระบบผลิตน้ าตาลในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปที่หลากหลายในยุค

ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
  DIPAT308 เครื่องท าความเย็นและห้องเย็น

ของผลผลิตเกษตร 
3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานด้านระบบท าความเย็นที่
หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

  DIPAT309 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการ
เกษตร 

3(2-3-5) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

  DIPAT310 การจัดการและบริหารองค์การ
ทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 

2(1-2-3) พัฒนารายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการและ
บริหารองค์การในงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

   4. ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   
03031210 ฝึกงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2(0-0-150)   DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทาง

เครื่องจักรกลเกษตร 
4(0-40-0) เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ

ท างานด้านการท างานจริงในสถาน
ประกอบการที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

   5. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   
     
03031209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 

DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกล
เกษตร 1 

2(0-6-0) 
เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03031211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

3(0-6-2) 

03031209 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1(0-2-1) 
DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกล
เกษตร 2 

2(0-6-0) 

เพ่ือพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีและการ
ท างานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน 

03031211 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 

3(0-6-2) 
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
4.หมวดวิชาเลือกเสรี  6. หมวดวิชาเลือกเสรี   
    GEDLC203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก

พัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากข้ึน 
    GEDLC204 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก

พัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากข้ึน 
    GEDLC205 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก

พัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากข้ึน 
    GEDLC206 ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก

พัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากข้ึน 
  7.กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
  DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

วิชาชีพ 1    
0(0-2-0) พัฒนารายวิชาใหม่เพ่ือเสริมทักษะและ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 2    

0(0-2-0) พัฒนารายวิชาใหม่เพ่ือเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 3    

0(0-2-0) พัฒนารายวิชาใหม่เพ่ือเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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หลักสตูรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 
  DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

วิชาชีพ 4    
0(0-2-0) พัฒนารายวิชาใหม่เพ่ือเสริมทักษะและ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

0(0-2-0) พัฒนารายวิชาใหม่เพ่ือเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

5.วิชาชีพปรับพื้นฐาน  8.วิชาชีพปรับพื้นฐาน   
03000103 การผลิตพืช 3(3-0-3)    
03000106 การผลิตสัตว์ 2(0-6-0)    
03000107 ทักษะพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-3)    
03051102 การตลาดเกษตร 3(3-0-3)    
  DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
3(2-2-5) รายวิชาใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
งานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  DIPCC103 หลักการเกษตร 3(2-3-5) เพ่ือเสริมทักษะให้เป็นไปตามสมรรถนะ
วิชาชีพ 

03030101 หลักการเขียนแบบ 3(2-3-3) DIPAT001 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกล
เกษตร 

3(1-4-4) เพ่ือสนับสนุนพ้ืนฐานด้านงานเขียนแบบ
เบื้องต้น 

  DIPAT002 ทักษะพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกล
เกษตร 

3(1-4-4) เพ่ือสนับสนุนพ้ืนฐานด้านทักษะพ้ืนฐาน
ทางเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงสมรรถนะวิชาชาชีพกับรายวิชา  

สมรรถนะวชิาชีพ 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. ด้านความรู้ ได้แก่ 
1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้
ขอบเขตของงานอาชีพ 

DIPCC103 
DIPAT103 
 
DIPAT105 
DIPAT310 
 

หลักการเกษตร 
กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกล
เกษตร 
กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร 

3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

DIPAT204 
DIPAT205 
DIPAT206 
 
DIPAT305 

เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
การส ารวจและก่อสรา้งอาคารฟารม์ 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 

1.3 หลักการประสานงาน ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานอาชีพ 

DIPAT303 
DIPAT310 
 

ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกจิ 
การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร 

3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและ
ข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงาน
อาชีพ 

DIPAT206 
DIPAT306 

เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการ 
อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้และพัฒนางานอาชีพ 

DIPCC102 
 
DIPAT104 

DIPAT301 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร 
การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมตัิทางการเกษตร 

3(2-2-5) 
 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

2 ด้านทักษะ ได้แก ่
2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้
วิธีการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณใ์นการ
ปฏิบัติงาน 

DIPCC103 
DIPAT001 
DIPAT002 
DIPAT101 
 
DIPAT102 
 
DIPAT201 
DIPAT202 
DIPAT203 
DIPAT204 
DIPAT205 
DIPAT206 
 
DIPAT207 

DIPAT308 

หลักการเกษตร 
เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร 
ทักษะพื้นฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร 
พื้นฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกล
เกษตร 
พื้นฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับงานเครื่องจักรกล
เกษตร 
เครื่องยนต์ฟารม์ 
ไฮดรอลิคและนิวเมติกส ์
แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร 
เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
เทคโนโลยีการให้น้ าเพื่อการเกษตร 

เครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 

3(2-3-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
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) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 

DIPAT204 
DIPAT205 

เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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สมรรถนะวชิาชีพ 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DIPAT206 
 
DIPAT305 

DIPAT309 

เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
การส ารวจและก่อสรา้งอาคารฟารม์ 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ 
การประสานงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 

DIPAT204 
DIPAT205 
DIPAT206 
 
DIPAT302 

DIPAT303 

DIPAT305 

DIPAT307 

DIPAT310 

เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
เทคโนโลยีโรงสีข้าว 

ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกจิ 

การส ารวจและก่อสรา้งอาคารฟารม์ 

เทคโนโลยีการผลติน้ าตาลทรายจากอ้อย 

การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5)  
2(1-2-3) 

2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

DIPAT301 

DIPAT304 
DIPAT306 

การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมตัิทางการเกษตร 

การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

3(2-2-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความ
ปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับท่ีเช่ือมโยง
กันในการปฏิบัติงาน 

DIPAT310 การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร 

2(1-2-3) 

3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้
และความรับผิดชอบ ได้แก ่
3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ โดยค านึงถึงการบรหิารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกีย่วข้อง
สาขางานเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 

DIPAT301 

DIPAT302 
DIPAT303 
DIPAT306 

DIPAT307 
DIPAT401 

การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมตัิทางการเกษตร 

เทคโนโลยีโรงสีข้าว 

ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกจิ 
อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการผลติน้ าตาลทรายจากอ้อย 
ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-2-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
4(0-40-0) 

3.2 ปฏิบัติงานอาชีพเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร ตามหลักการและ
แบบแผนท่ีก าหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับ
ใช้กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม 

DIPAT301 
DIPAT306 

DIPAT501 
DIPAT502 

การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมตัิทางการเกษตร 
อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 1 
โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 2 

3(2-2-5) 
3(2-3-5) 
2(0-6-0) 
2(0-6-0) 

3.3 เลือก ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดั
และความปลอดภัย 

DIPAT207 
DIPAT304 

เทคโนโลยีการให้น้ าเพื่อการเกษตร 
การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 

3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุน
งานอาชีพ 

DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5) 
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สมรรถนะวชิาชีพ 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3.5 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทุ่นแรงทาง
การเกษตร เพื่อสนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และงาน
อุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ 

DIPAT201 
DIPAT202 
DIPAT203 
DIPAT204 
DIPAT205 
DIPAT206 
 
DIPAT207 

DIPAT302 
DIPAT308 

เครื่องยนต์ฟารม์ 
ไฮดรอลิคและนิวเมติกส ์
แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร 
เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
เทคโนโลยีการให้น้ าเพื่อการเกษตร 

เทคโนโลยีโรงสีข้าว 
เครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

สาขางานเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
3.6 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ โดยค านึงถึงการบรหิารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

GEDSO501 
GEDSO605 
DIPCC103 
DIPAT310 

การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
หลักการเกษตร 
การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
 2(1-2-3) 

3.7 เลือก ใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพด้าน
เครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจกัรใน
งานอุตสาหกรรมเกษตรตาม หลักการ
และกระบวนการ 

DIPAT201 
DIPAT202 
DIPAT309 
 

เครื่องยนต์ฟารม์ 
ไฮดรอลิคและนิวเมติกส ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านจักรกลการเกษตร 

DIPCC102 
 
DIPAT104 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร 
การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

3.9 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทุ่นแรงทาง
การเกษตร เพื่อสนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และงาน
อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

DIPAT203 
DIPAT204 
DIPAT205 
 DIPAT206 
 
DIPAT207  
DIPAT301 
DIPAT302 
DIPAT304 
DIPAT305 
DIPAT306 
DIPAT307 
DIPAT308 

แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร 
เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง
การเกษตร 
เทคโนโลยีการให้น้ าเพื่อการเกษตร 
การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมตัิทางการเกษตร 
เทคโนโลยีโรงสีข้าว 
การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร 
การส ารวจและก่อสรา้งอาคารฟารม์ 
อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 
เทคโนโลยีการผลติน้ าตาลทรายจากอ้อย 
เครื่องท าความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร  

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
3(2-2-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

3.10 มีมุมมองเชิงธุรกิจ เพื่อการพฒันา
เป็นผู้ประกอบการการผลิต การให้บริการ
ด้านการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม 

DIPAT303 
DIPAT401 
DIPAT501 
DIPAT502 

ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกจิ 
ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร
โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 1 
โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักลกลเกษตร 2 

3(3-0-6) 
4(0-40-0) 
2(0-6-0) 
2(0-6-0) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการศึกษา 

 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบปกติ โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา และเป็น
นักศึกษาที่มาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพ โดยไม่คิดหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)   
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6)   
DIPAT101 พ้ืนฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-5)   
DIPAT102 พ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรมส าหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(1-4-4)   
DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)   
DIPAT203 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5)   
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร* 3(2-2-5)   
DIPAT001 เขียนแบบพ้ืนฐานเครื่องจักรกลเกษตร* 3(1-4-4)   
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 0(0-2-0)   

 รวม 24(16-20-40)   
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 

GEDLC102 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 3(2-2-5)  
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6)   
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)   
DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)   
DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)   
DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5)   
DIPCC103 หลักการเกษตร* 3(2-3-5)   
DIPAT002 ทักษะพ้ืนฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร* 3(1-4-4)   
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 0(0-2-0)   

 รวม 24(17-18-41)   
 
ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 
DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร 4(0-40-0)   

 รวม 4 (0-40-0)   
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 
GEDSO605 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)  
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(2-3-5)  
DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม 3(2-3-5)  
DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์  3(2-3-5)  
DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-5)  
DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว ** 3(2-3-5)  
DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกิจ ** 3(3-0-6)  
DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร1 2(0-6-0)  
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 0(0-2-0)  

 รวม 23(15-25-36)  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน 
DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทาง

การเกษตร 
3(2-3-5)   

DIPAT207 เทคโนโลยีการให้น้ าเพ่ือการเกษตร 3(2-3-5)   
DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร ** 3(2-2-5)   
DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร ** 3(2-3-5)   
DIPAT305 การส ารวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม *** 3(2-3-5)   
DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร *** 3(2-3-5)   
DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2 2(0-6-0) DIPAT501 

โครงงานนวัตกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร1 

DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 0(0-2-0)  
 รวม 20(11-27-29)   

หมายเหตุ  :  
1. รายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์

ของภูมิภาค 
2. * รายวิชาปรับพื้นฐานไม่คิดหน่วยกิต 
3. ** หมายถึง รายวิชาชีพเลือก 
4. *** หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 226/2562 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
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87 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 76/2563 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดบัประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2565   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

 



110 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดความช านาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค มีตัวอย่าง
สถานประกอบ ดังนี้ 

1. บริษัท มารวยแทรคเตอร์ ศูนย์อะไหล่แท้จอห์นเดียร์  จังหวัดพิจิตร 
2. บริษัทคูโบต้านครสวรรค์ (ฮ้ัวเฮงหลี) จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
3. บริษัท เพชรเจริญการช่าง จังหวัดนครปฐม 
4. บริษัท แอดวานซ์ จีโอ กรุงเทพฯ จ ากัด  กรุงเทพมหานคร 
5. บริษัท เอ นิว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
6. บริษัท ไทยอินซานเทค จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
7. บริษัท ประดิษฐ์ จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร  
8. โรงกลึงสมคิด การช่าง จังหวัดสุโขทัย 
9. บริษัท ออพพิวเล็นท์ ออโตเมชั่น แอนด์ พาร์ท จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
10. บริษัท ฟาสซิเนท เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด จังหวัดสระบุรี 
11. หจก. สรวิชญ์ คอนสตร์ชั่น ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอนุมัติหลักสูตร
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