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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2563-2567 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
1. ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
ชือ่ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Industry Agricultural Engineering 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม) 
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industry Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Industry Agricultural Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Industry Agricultural Engineering 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับ              

มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 
 
4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมให้สามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ขอรับรองได้อย่างเหมาะสม 

4.1.2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้รอบด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการ
อุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve) ของประเทศ 
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4.1.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

4.1.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาค

การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสําหรับการสอบ
ด้วย  และข้อกําหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่

รวมเวลาสําหรับการสอบด้วย แต่ให้มีจํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 
 
 

6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา (ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.) 

6.1 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผนสหกิจศึกษา)  
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-320-001 English for Communication 1 (M) 3(2-2-5) 
01-610-xxx รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (E) 1(0-2-1) 
04-411-101 Basic Engineering Training  (M) 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming (M) 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers (M) 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 (M) 1(0-3-1) 

 รวม 20 
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ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

00-100-101 RMUTT Identity  (M) 2(0-4-2) 
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์ (E) 3(3-x-x) 
01-210-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์ (E) 3(3-x-x) 
01-320-001 English for Communication 1 (M) 3(2-2-5) 
04-313-101 Engineering Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-411-102 Engineering Drawing (M) 3(2-3-5) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-101 Engineering Workshop (M) 2(0-6-2) 
 รวม 2 

 
ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-320-002 English for Communication 2 (M) 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-411-203 Manufacturing Processes (M) 3(3-0-6) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers (M) 1(0-3-1) 
04-811-201 Computer Aided Design for Agricultural  Engineering 1 (M) 3(2-3-5) 
04-812-204 Principles of Thermodynamics (M) 3(3-0-6) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
09-111-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม (E) 3(3-x-x) 

 รวม 22 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-100-201 Green University (M) 1(0-2-1) 
00-100-202 Design Thinking (M) 1(0-2-1) 
04-000-201 English for Engineering (M) 3(2-2-5) 
04-311-202 Mechanics of Materials (M) 3(3-0-6) 
04-812-205 Principles of Fluid Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-812-305 Heat Transfer for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 (M) 1(0-3-1) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 

 รวม 21 
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ปีการศึกษาที่ 3   ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-100-301 Entrepreneurship (M) 1(0-2-1) 
04-812-311 Agricultural Machinery Engineering for Smart Farm (M) 3(3-0-6) 
04-812-313 Agricultural Process Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-812-303 Machine Design for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
09-000-xxx เลือกรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (E) 3(2-2-5) 
04-812-302 Power for Agricultural Systems 3(3-0-6) 

 รวม 19 
ปีการศึกษาที่ 3   ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
04-000-301 Preparation for Professional Experience (M) 1(0-2-1) 
04-812-301 Mechanics of Machinery for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-811-302 Laboratory for Agricultural Engineering 1  (M) 1(0-3-1) 
04-812-306 Computer Aided Design for Agricultural Engineering 2 (M) 3(3-0-6) 
04-812-309 Preparation for Agricultural Engineering Project (M) 1(1-0-2) 
04-812-408 Fluid Power Control for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  (F) 3(x-x-x) 

 รวม 21 
 

ปีการศึกษาที่ 4   ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-401 Cooperative Education (M) 6(0-40-0) 
  or   

04-000-403 International Cooperative Education (M) 6(0-40-0) 
 รวม 6 

 
ปีการศึกษาที่ 4   ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-xxx-xxx เลือกรายวิชาภาษา (E) 3(x-x-x) 
04-811-403 Laboratory for Agricultural Engineering 2 (M) 1(0-3-1) 
04-812-407 Mechanical Vibration for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-812-410 Agricultural Engineering Project (M) 3(1-6-4) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  (F) 3(x-x-x) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(1-6-4) 

 รวม 16 
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6.2 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผนฝึกงาน) 
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
01-610-xxx รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (E) 1(0-2-1) 
04-411-101 Basic Engineering Training  (M) 3(1-6-4) 
04-621-101 Computer Programming (M) 3(2-3-5) 
04-711-101 Chemistry for Engineers (M) 3(3-0-6) 
04-720-101 Engineering Materials (M) 3(3-0-6) 
09-111-141 Calculus for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-141 Physics for Engineers 1 (M) 3(3-0-6) 
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 (M) 1(0-3-1) 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-100-101 RMUTT Identity  (M) 2(0-4-2) 
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์ (E) 3(3-x-x) 
01-210-xxx รายวิชามนุษยศาสตร์ (E) 3(3-x-x) 
01-320-001 English for Communication 1 (M) 3(2-2-5) 
04-313-101 Engineering Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-411-102 Engineering Drawing (M) 3(2-3-5) 
09-111-142 Calculus for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-101 Engineering Workshop (M) 2(0-6-2) 
 รวม 2 
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ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-320-002 English for Communication 2 (M) 3(2-2-5) 
04-000-202 Applied Calculus for Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-411-203 Manufacturing Processes (M) 3(3-0-6) 
04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers (M) 1(0-3-1) 
04-811-201 Computer Aided Design for Agricultural  Engineering 1 (M) 3(2-3-5) 
04-812-204 Principles of Thermodynamics (M) 3(3-0-6) 
04-xxx-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม (E) 3(3-x-x) 
09-111-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 

 รวม 22 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-100-201 Green University (M) 1(0-2-1) 
00-100-202 Design Thinking (M) 1(0-2-1) 
04-000-201 English for Engineering (M) 3(2-2-5) 
04-311-202 Mechanics of Materials (M) 3(3-0-6) 
04-812-205 Principles of Fluid Mechanics (M) 3(3-0-6) 
04-812-305 Heat Transfer for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
09-410-143 Physics for Engineers 2 (M) 3(3-0-6) 
09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 (M) 1(0-3-1) 

 รวม 21 
 

ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-100-301 Entrepreneurship (M) 1(0-2-1) 
04-812-311 Agricultural Machinery Engineering for Smart Farm (M) 3(3-0-6) 
04-812-313 Agricultural Process Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-812-303 Machine Design for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-81x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก (E) 3(3-x-x) 
04-812-302 Power for Agricultural Systems 3(3-0-6) 
09-000-xxx เลือกรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (E) 3(2-2-5) 

 รวม 19 
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ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-301 Preparation for Professional Experience (M) 1(0-2-1) 
04-812-301 Mechanics of Machinery for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-811-302 Laboratory for Agricultural Engineering 1  (M) 1(0-3-1) 
04-812-306 Computer Aided Design for Agricultural Engineering 2 (M) 3(3-0-6) 
04-812-408 Fluid Power Control for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-x-x) 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-x-x) 
xx-xxx-xxx เลือกวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-000-302 
or 

04-000-303 

Apprenticeship 
or 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 
 

3(0-20-0) 
 รวม 3 

 

ปีการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

01-xxx-xxx เลือกรายวิชาภาษา 3(3-x-x) 
04-000-402 Workplace  Special Problem 3(0-6-3) 
04-812-309 Preparation for Agricultural Engineering Project (M) 1(1-0-2) 
04-812-407 Mechanical Vibration for Agricultural Engineering (M) 3(3-0-6) 

 รวม 10 
 

ปีการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

04-811-403 Laboratory for Agricultural Engineering 2 (M) 1(0-3-1) 
xx-xxx-xxx เลือกวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
04-812-410 Agricultural Engineering Project (M) 3(1-6-4) 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-x-x) 

 รวม 10 
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7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
ไม่มี 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
- การเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
9. ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่งบริหาร วาระการดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2565 
 
10. ชื่อผูร้ับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 
ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 นายเกรียงไกร  แซมสีม่วง ประธานหลักสูตร 0 2549 3580 grianggai.s@en.rmutt.ac.th 
2 นายเกียรติศักดิ์  แสงประดษิฐ ์ อาจารย์ประจาํ 0 2549 3580 kiattisak.s@en.rmutt.ac.th 
3 นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ อาจารย์ประจาํ 0 2549 3580 weerasak.m@en.rmutt.ac.th 
4 นายพงศ์พชิญ์  ต่วนภูษา อาจารย์ประจาํ 0 2549 3580 pongpith@rmutt.ac.th 
5 ว่าที่ร้อยตรีจุลพงศ์ พฤกษะศรี อาจารย์ประจาํ 0 2549 3580 junlaphong_b@rmutt.ac.th 
6 นางสาวกุลฉัตร  กิ้มซ้าย เจ้าหน้าที ่ 0 2549 3580 Kullchat.k@en.rmutt.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การรับของผู้เข้าศึกษา 

1.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      1.1.1 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มประเภทช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า 

     1.1.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หรือให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

1.2 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1.2.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า  คัดเลือกด้วย
วิธีการสอบคัดเลือกโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอบคัดเลือกโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 

ตารางท่ี 1: ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. 

ระดับชั้นปี 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง  
    Washington Accord 

ลําดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวชิา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ท า ง ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
วิ ท ย า ศ า สต ร์  พื้ น ฐ า น ท า ง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและ
หา คํ า ตอบ  ขอ งปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-202แคลคูลัสประยุกต์สําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-711-102 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 
 
 
 
 
 
09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

-ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การ
หาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนด การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ 
เทคนิคของการหาปริพันธ์  การ
ประยุ กต์ ของปริพันธ์ จํ ากัด เขต 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
-พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปร
เสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัว
แ ป ร  แ คล คู ลั ส ข อ งฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวก เตอร์ ของหนึ่ งตั ว แปร  เส้ น 
ระนาบและผิว ในปริภูมิ สามมิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสอง
ตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร
และการประยุกต์ 
-สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น การหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม
ของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน และการ
ประยุกต์ใช้สําหรับงานวิศวกรรม 
-ปริ มาณมวลสารสั มพันธ์  และ
พื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติของ
แ ก๊ ส  ข อ ง แ ข็ ง  ข อ ง เ ห ล ว แ ละ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออ
นิก จลน์ศาสตร์เคมี โครงสร้างของ
อิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก 
ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และ
ธาตุทรานสิชัน 
-ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด 
ทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ ปริ มาณมวลสาร
สัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิ
เกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส 
เกลือจลนศาสตร์เคมี สมบัติของแก๊ส 
โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด 
-เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โม
เมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกลของสารการเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความ
ร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และ
คลื่นเสียง 
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09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 1(0-3-1) 
 
 
 
 
 
 
09-410-143 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
 
 
 
09-410-144   ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-3-1) 

-ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการ
เคลื่อนที่  โมเมนตัมและพลังงาน 
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหลความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน และคลื่นเสียง 
-ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
-ปฏิบั ติ ก า ร เกี่ ย วกับ ไฟฟ้ าสถิต 
แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง 
ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ  ค ลื่ น
แม่ เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

2 การวิเคราะห์ปัญหา  
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 
สืบค้น และวิเคราะห์ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยสําคัญ 
โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และ 
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

04-311-202 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 
 
 
 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-411-203 กระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 

-แรงและความเค้น ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด 
ความเค้นในคาน ไดอะแกรมแรง
เฉือนและโมเมนต์ตัด การโก่งงอของ
คาน การบิดตัว การโก่งงอของเสา 
วงกลมโมห์และความเค้นรวม ทฤษฎี
ของการแตกหักคานประเภทหาค่า
ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ 
-ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหล
สถิต จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 
-การเขียนอักษร การมองภาพฉาย
การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ 
การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือ 
ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วย
มือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และ
ภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้น
โดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบและออกแบบ 
 
-ทฤษฎีและหลักการของกรรมวิธีการ
ผลิตต่างๆ เช่น งานหล่อ กรรมวิธีใน
การเปลี่ยนรูปร่างการตัดแต่งชิ้นงาน 
และงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของ
วัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลิต หลักการ 
พื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต 
- แนว คิดและอง ค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ อันตรกิริยาระหว่าง
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ละซอฟต์ แ ว ร์  ก า ร
ประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
และกา ร เขี ย น โปรแกรมภาษา
ระดับสูง 
- โ ค ร ง ส ร้ า ง  ลั ก ษ ณ ะ ส ม บั ติ  
กระบวนการผลิต และการประยุกต์
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04-812-204 หลักการเธอร์โมไดนามกิส ์3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-205 หลักการกลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิ
เมอร์ ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และ
วัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟส
และการแปลความหมายการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและ
การแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่
เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการ
ใช้วัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องต้น
ของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและ
ไม่ทําลาย 
-กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ 
กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ 
และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอน
โทรปี พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน
และการเปลี่ยนรูปพลังงาน การ
ประยุกต์ ใช้ ในวิศวกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย และระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
-สมบัติของไหล สถิตยศาสตร์ของ
ไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน 
สมกา รคว ามต่ อ เนื่ อ งและการ
เคลื่ อ นที่  ค ว ามคล้ า ย และการ
วิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบอัด
ไม่ ได้ ภ าย ใต้ สถานะคงตั ว  การ
ประยุกต์ ใช้ ในวิศวกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติและ
ก ฎ ห ม า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 ก า ร อ อ ก แ บ บ / พั ฒ น า ห า
คํ า ต อ บ ข อ ง ปั ญ ห า  
( Design/ Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคําตอบของ
ปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ชิ้นงาน 
หรือกระบวนการ ตามความ
จํ า เ ป็ น แ ล ะ เ ห ม า ะ สม  กั บ
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-6-2)  
 
 
 
 
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
04-811-201 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบ 3(2-3-5) 

   สําหรับวิศวกรรมเกษตร 1 
 
 
 
 
 

 

-ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐาน
วิ ศ ว ก ร ร ม ส า ข า ต่ า ง ๆ  ใ น
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานในทุกภาควิชา 
สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม 
-ฝึกปฏิบัติ งานพื้ นฐานเบื้ อ งต้ น
ทางด้านวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
เ ค รื่ อ ง มื อ ทั่ ว ไ ป  เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด
เ ค รื่ อ ง มื อ ร่ า ง แ บ บ  ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งาน
เช่ือม งานประกอบระบบท่อเบื้องต้น 
งานไฟฟ้า งานไม้  เครื่องจักรกล
ขนาดเล็ก ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร 
-หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้าน CAD ช่วยในการ
ออกแบบ 3 มิติ เขียนแบบสั่งงาน
การนําเสนองาน และการหาค่าที่
เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมเกษตร 
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04-812-306 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบ 
                สําหรับวิศวกรรมเกษตร 2 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
                สําหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 
 
 
04-812-305 การถ่ายเทความร้อน 
                สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

-การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
การออกแบบและการวิ เคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การ
สร้างแบบจําลองทางกายภาพและ
แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง ปั ญ ห า ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
ที่คงที่และที่มีการไหล และการใช้
งานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเกษตร 
-การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง 
การวิเคราะห์แรงทางจลนศาสตร์
และพลศาสตร์ การประยุกต์และ
ส ม ดุ ล ข อ ง ร ะ บ บ เ ชิ ง ก ล  ก า ร
ประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตร 
-รูปแบบการส่งผ่านความร้อน โดย
วิธีการนํา การพา การแผ่รังสี และ
การประยุกต์อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน การปรับปรุงให้ดีขึ้น การ
เดือด และการกลั่นตัว การนําความรู้
จ า ก ก า ร ส่ ง ผ่ า น ค ว า ม ร้ อ น ม า
ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน เครื่องควบแน่น และอื่นๆ 
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร 

 

4 การสืบค้น  
(Investigation) 
- สามารถดําเนินการสืบค้นเพื่อ
หา คําตอบของ  ปัญหาทา ง
วิศวกรรมที่ ซับ ซ้อน โดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการ
วิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการ
แปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลสรุปที่ เช่ือถือได้ 

04-813-412 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 
 
 
  
 
 
04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเกษตร 1(1-0-2) 
 
 
 
 
04-812-410 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 3(1-6-4) 
 

- ก า ร ศึกษาประ เด็ นที่ น่ า สนใจ
ทางด้ านวิ ศวกรรม เกษตร  การ
แก้ปัญหาโดยใช้หลักการความรู้ และ 
ประสบการณ์ของนัก ศึกษา โดย
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง นํ า เ ส น อ ผ ล
การศึกษาด้วยปากเปล่า และจัดทํา
รายงาน 
-เสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูล
โครงงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงงาน แบบและรายการวัสดุ 
แผนการดําเนินงานโครงงาน และ
การทดลองเบื้องต้น 
-ดําเนินโครงงานต่อเนื่องจากรายวิชา
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเกษตร 
(04-811-301) ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
โครงงานวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ให้อยู่ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารยท์ี่
ปรึกษาโครงงาน 

5 ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ทั น ส มั ย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิค
วิธี ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือ
ทั นสมั ยทางวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ก า ร พ ย า ก ร ณ์  ก า ร ทํ า
แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง ง า น ท า ง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึง
ข้อจํากัดของเครื่องมือต่างๆ 

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และ 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสํานักงาน ได้แก่ 
โปรแกรมประมวลผลคํา  การใช้
โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้
โ ป ร แ ก ร ม นํ า เ ส น อ  ก า ร ใ ช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคม
อ อ น ไ ล น์  ไ ด้ แ ก่  เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
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04-812-311 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
                สาํหรับสมาร์ทฟาร์ม  3(3-0-6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-313 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-407 การสั่นสะเทือนทางกล 
                สาํหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-408 การควบคุมกําลังของไหล 
                สาํหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์ 
-คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการทํางาน
ของเครื่องจักรกลเกษตร หลักการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลเกษตร
สําหรับการเตรียมดิน เครื่องปลูก 
เครื่องมือสําหรับการดูแลรักษา
เครื่องจักรกลสําหรับเก็บเกี่ยว และ
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ ยว  การทดสอบและประเมิน
สมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร การ
ประยุกต์ใช้ โดรนทางการเกษตร 
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร  ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
เครื่องจักรกลเกษตร การปรับตั้งและ
ดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรกลเกษตร
ให้ เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
เศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น และการ
จัดการเครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักร
ของน้ําสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของดินความสัมพันธ์ระหว่างดิน 
น้ําและพืช การซึมผ่านผิวดินของน้ํา 
การใช้น้ําของพืช การชลประทาน
และการระบายน้ํา การควบคุมการ
พังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและ
น้ําสําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 
-คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผล
เกษตร สมดุลมวลสารและพลังงาน
ในกระบวนการแปรรูปวัสดุ และ
ผลิตผลเกษตร หลักการทํา แห้ ง
ผลิตผลเกษตร การแปรสภาพด้วย
ความร้อนและเก็บรักษาวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรในห้องเย็น การ
บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และ
เครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลติเกษตร 
-ระบบที่มีระดับของความเป็นอิสระ
หนึ่งระดับ ระบบการสั่นสะเทือน
แบบบิด ระบบการสั่นสะเทือนแบบ
เสรีและแบบบังคับ วิธีการทํา ให้
ระบบสมดุล ระบบที่มีระดับของ
ความเป็นอิสระหลายระดับ วิธีการ
และเทคนิคในการลดและควบคุม
การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์การ
สั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร การประยุกต์ ใช้การ
สั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรม
เกษตร 
-กลศาสตร์ของของไหลพื้นฐาน การ
ไหล ความดัน พลังงาน ส่วนประกอบ
พื้นฐาน ปั๊ม วาล์วมอเตอร์ มอเตอร์



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-302 ต้นกําลังสําหรับระบบการเกษตร  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-408 อุปกรณ์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์และเซนเซอร์วัด              
                ในงานวิศวกรรมเกษตร  3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-409 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ 
           อุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบควบคุมสมัยใหม่ 3(2-3-5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบพลังงานของของไหล ลักษณะ
สแตติคและไดนามิค การป้อนกลับ
การควบคุม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม 
กระบอกสูบ ฟังก์ชันการถ่ายโอน 
การตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ 
การควบคุมแบบ sequence และ
การประยุกต์ในงานวิศวกรรมเกษตร 
 
 
-หลักการพื้นฐานและคํานิยามทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ สมการสภาวะของ
ก๊าซสมบูรณ์แบบและตารางสมบัติ
เธอร์โมไดนามิกส์ งาน ความร้อน 
และพลังงานภายใน สมการพลังงาน
และการประยุกต์ ใช้ งานเธอร์โม
ไดนามิกส์ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง 
และการสันดาป เครื่องยนต์สันดาป
ภายในวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี โรง
จักรต้นกําลังแบบวัฏจักรร่วมและ
กังหันก๊าซ และพลังงานทดแทน 
-หลักการพื้นฐานของแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์และการใช้งาน
อุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ เซนเซอร์
ต ร ว จ วั ด  แ ล ะ ร ะ บ บ ส ม อ งก ล
ไมโครคอนโทลเลอร์ในงานแมคา
ทรอนิกส์ หลักการทํางานและการใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด อาธิ กระแสสลับ 
กระแสตรง และสเตปเปอร์ โซลิ
นอยด์ ไมโครแอคจูเอเตอร์ อุปกรณ์
เซนเซอร์สําหรับการวัดตําแหน่ง
ต่ า งๆ เช่ น  เอ็ น โคด เดอร์  โ ซนา
เซนเซอร์ อินฟาเรดเซนเซอร์ พร็อกซิ
มิตี้เซนเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในงานเครื่องจักรกลด้านการเกษตร
ต่ า งๆ การควบคุมเชิ งตํ า แหน่ ง 
ความเร็ว และแบบเปิด-ปิด สําหรับ
กลไกลในเครื่องจักรการเกษตรด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อน
แบบนิวแมติกส์ และ ไฮโดรลิกส์ 
-แนวคิด และองค์ประกอบของระบบ
คอมพิ ว เ ตอ ร์  ก า รอั นตร กิ ริ ย า 
(Interacting) ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และการ
ประยุกต์ ใช้ โปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสูง การติดต่อสื่อสารเซ็นเซอร์
ด้วยโปรโตคอลต่างๆ การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of things) การใช้งานโพรโตคอล
สื่ อสารต่ า งๆในระบบเครื่ อข่ าย
อินเตอร์เน็ต หลักการทํางานของ



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-410 เทคโนโลยีความแม่นยํา 
                 ทางการเกษตร  3(3-0-6) 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-411 พลังงานทดแทนเพื่อ 
                เกษตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6)             

ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย (Server 
and client)  การออกแบบระบบ
แสดงผลข้อมูล (data visualization 
design)  การออกแบบและเขียน
โปรแกรมสําหรับระบบควบคุมทั้ง
แ บ บ เ ปิ ด  ( open loop)  แ ล ะ
ป้ อ น ก ลั บ  ( closed loop)  ก า ร
สื่อสารกับอุปกรณ์มือถือ 
-ข้อมูล และหลักการเบื้องต้นของ
การวางแผนงาน การเก็บตัวอย่าง
ข้อมูล และการแปรผลข้อมูล การ
บริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตร
สมัยใหม่ ระบบกําหนดตําแหน่งบน
พื้ น ผิ ว โ ล ก ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์เทคโนโลยีแผนที่ทางการ
เกษตร แผนที่ทางกายภาพของดิน 
แผนที่ของผลผลิต เทคโนโลยีการ
ตรวจจับสัญญาณ ระบบการควบคุม
ความแม่นยําทางการเกษตรการ
บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
สําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 
- ศึกษาการใช้ประโยชน์พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม น้ํา ไม้ แก๊สชีวภาพ 
และวัสดุเหลือจากการเกษตรการ
คํานวณความ เข้ มของพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ แผงรับแสงอาทิตย์ บ่อ
น้ําร้อน แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ 
การผลิตถ่านและเตาประเภทต่างๆ 
เครื่องมือวัดแสงอาทิตย์ ลมเทอร์
ไบน์ขนาดเล็ก บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 

6 วิศวกรและสังคม  
( The Engineer and 
Society) 
- สามารถใช้ เหตุและผลจาก
หลักการและความรู้ที่ ได้รับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบ
ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่ เกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

 00-100-202 ความคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
 
 
 
 
 
04-811-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-811-403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2  1(0-3-1) 
 
 

-กระบวนการคิดเชิ งออกแบบที่
มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 
สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัว
ต้นแบบเพื่อทดลองและทดสอบ
ความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
-การทดลองเชิ งปฏิบัติการ เพื่ อ
สนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่เป็นวิชา
บังคับของสภาวิศวกรดังวิชาต่อไปนี้ 
การสั่นสะเทือนสําหรับงานวิศวกรรม
เกษตร การถ่ายเทความร้อนและ
มวลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร 
การทําความเย็นและระบบเก็บรักษา
ด้วยความเย็น การควบคุมกําลังของ
ไหลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร ต้น
กํ า ลั ง สํ าห รับ ระบบการ เกษตร 
เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับ
ระบบการเกษตร ความรู้พื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
-การทดลองเชิ งปฏิบัติกา ร เพื่ อ
สนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่เป็นวิชา
บังคับของสภาวิศวกรดังวิชาต่อไปนี้ 
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04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกล 
                 สําหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
                       
 

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
กลศาสตร์ของไหล เธอร์โมไดนามิกส์ 
ก ล ศ า ส ต ร์ วั ส ดุ  ก ล ศ า ส ต ร์
เครื่ อ งจั กรกลสํ าหรับวิศวกรรม
เกษตร การประเมินความเสี่ยง การ
ค้นหาและการควบคุมด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
- พื้ น ฐ า น ก า รอ อ กแ บบ ทา งกล 
คุณสมบัติของวัสดุ  ทฤษฎีความ
เสี ยหาย  การออกแบบชิ้ นส่ วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย การออกแบบ
โครงงาน เพลา แบริ่ง การยึดชิ้นส่วน
ด้วยหมุดโบลท์ การเชื่อมต่อด้วยรี
เวท จุดเชื่อม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน 
โ ซ่  สปริ ง  อ าชี ว อนา มั ย  คว าม
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
( Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของ
คําตอบของปัญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจําเป็น
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว  1(0-2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-413 หุ่นยนต์ทางการเกษตร 3(3-0-6)  
 
                                     
 
04-813-414 เทคโนโลยีการแปรผันอัตรา 
                 สําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
04-813-415 ระบบการปลูกพืชที่ควบคุม 
                 สภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น เพื่ อ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อม การใช้พลังงานและ
ทรั พย ากรอย่ า ง คุ้ม ค่ า  มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย การปลูกฝังจิตสํานึก
รับผิดชอบการแบ่งปันและช่วยเหลือ
สังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
-หลักการเบื้องต้นของ สถิตศาสตร์ 
กลศาสตร์ กลไกและพลศาสตร์ของ
ระบบหุ่นยนต์ทางการเกษตร การ
ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานเกษตร 
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบ
ดั้ ง เดิ มและแบบใหม่ ) , การ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยตารางการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การวัดปริมาณผลผลิต การสํารวจ
ระยะไกลโดยใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 
แ ผ น ที่ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  GIS ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรผัน
อัตรา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตพืช 
- ร ะ บ บ ก า ร ป ลู ก พื ช ที่ ค ว บ คุ ม
สภาพแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ 
ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และ
สารอาหาร , ระบบปิดแบบใช้แสง
จากดวงอาทิตย์หรือแสงประดิษฐ์ , 
ระบบผสมผสาน (Hybrid)  เช่ น 
ระบบใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกับแสง
จากดวงอาทิตย์ , เทคโนโลยีการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช , การจํ าลองโมเดล LED 
Plant Factory 
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04-813-416 การจัดการของเสียและควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
    สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

-คุณสมบัติและองค์ประกอบของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การ
สุขาภิบาลและระบบน้ํา พื้นฐานการ
จัดการน้ําเสีย กระบวนการจัดการ
ของเสีย หลักการควบคุมคุณภาพ 
หลักสถิติ เบื้องต้น เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
การจัดการระบบคุณภาพ และระบบ
มาตรฐานคุณภาพ 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(Ethics) 
-  ส ามา รถ ใช้ ห ลั ก ก า รทา ง
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ มี สํ า นึ ก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

04-812-415 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
                เพือ่การเกษตร 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-304 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
                 สําหรับระบบการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
04-812-312 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์ 
                 เพื่อการเกษตร  3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-401 การขนถ่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  3(2-3-5) 
 
 
 
 

-ส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ของ
อาคารคอนกรีตและอาคารเหล็ก 
ตลอดจนปรัชญาในการออกแบบ
อาคารเหล่านี้  คุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรมของวัสดุก่อสร้างที่สําคัญ 
ทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร้าง
เหล็ก การใช้โปรแกรมสํา เร็จรูป
สําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่  
ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยง การค้นหาและ
การควบคุมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย พระราชบัญญัติและ
ก ฎ ห ม า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
-การใช้ต้นกําลังในการเกษตร หลัก
มูลของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เชื้อเพลิงและการสันดาประบบการ
จุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศ 
ซุปเปอร์ชาร์จและการขับ การหล่อ
ลื่ น แ ล ะ ก า ร ร ะ บ า ย คว า ม ร้ อ น 
สมรรถนะและการทดสอบ การบํารุง
แ ล ะ รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ข อ ง ร ถ
แทรกเตอร์ 
-ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถ
แทรกเตอร์ กลศาสตร์ของตัวรถ
แทรกเตอร์ ทฤษฎี การฉุดลากและ
การลื่นไถล ระบบถ่ายทอดกําลัง 
ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิก ล้อ
และยาง ความปลอดภัยในการใช้รถ
แทรกเตอร์ชนิดต่างๆ การทดสอบ 
ก า ร ซ่ อ ม บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ ค่าใช้จ่ ายในการใช้รถ
แทรกเตอร์การออกแบบสําหรับ
เกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 
- คุณลักษณะทางกลของผลิตผล
เกษตร กระบวนการขนถ่าย การขน
ถ่ายทางกล การขนถ่ายด้วยลม การ
ข น ถ่ า ย ด้ ว ย แ ร ง โ น้ ม ถ่ ว ง  ก า ร
ออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 
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04-813-402 วิศวกรรมโรงสี  3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-403 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในการผลิต 
                สาํหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-404 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรประยุกต ์
                 3(2-3-5) 
 
04-813-406 เครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเกษตร                   
3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-813-407 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและระบบจ่าย 
                3(2-3-5) 

-เครื่องจักรในกระบวนการผลิตข้าว 
เครื่องอบแห้ง เครื่องทําความสะอาด
ข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลอืก 
เครื่องคัดแยกข้าวเปลือกออกจาก
ข้าวกล้อง เครื่องแยกหิน เครื่องขัด
ขาวและขัดมัน เครื่องคัดขนาดข้าว 
เครื่องยิงสี การวิเคราะห์ต้นทุนใน
ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว  ก า ร ท ด ส อ บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ น
กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การปรับตั้ง
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน 
-ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของ CAD 
และ CAM ระบบ Coordinate และ
การเลือกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
Solid และ Surfac ขั้นตอนการขึ้น
รูป อุปกรณ์จับยึด เทคโนโลยีการตัด
เฉือน การจําลองงานผลิต และ
ควบ คุม เครื่ อ ง  3D Printer และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 
-การออกแบบระบบส่งกําลังด้วย 
สายพาน โซ่ เฟืองต่างๆ การประยุกต์
ออกแบบชิ้นส่วนในการส่งกําลัง 3 
ชิ้นขึ้นไป รวมทั้งวิธีการประกอบ 
-ทฤษฎีของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การ
ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์
ป้องกัน การออกแบบวงจรควบคุม
เครื่ อ งจั กรกลไฟฟ้ า  และระบบ
ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ  ก า ร นํ า
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ้ า ไ ป ใ ช้ ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร แ ละ ก า ร
ประยุกต์ ใช้ งานการใช้ เครื่องมือ
ตรวจสอบและการบํ า รุ ง รั กษ า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
-ทฤษฎี กฎ ระบบการทํางาน ระบบ
การควบคุม ระบบการจ่ายและการ
ติดต้ัง ประโยชน์และการเลือกใช้ของ
พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัด การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

9 การทํางานเดี่ยวและทํางาน
เป็นทีม  
( Individual and Team 
work) 
-  ทํ า ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้ งในด้านการ 
ทํางานเดี่ยว และการทํางานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นําทีมที่มี
ความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

04-000-301 การเตรียมความพร้อม 
                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-401 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6(0-40-0) 
 
 
 
 
 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ 
ห ลั ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ง า น อ า ชี พ 
วั ฒน ธ ร รม อ ง ค์ ก ร  ก า รพั ฒนา
บุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน 
การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้
เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก า ร ใ ช้ ง า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
ทั กษะการวา งแผน ทั กษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบค้นข้อมูล 
-ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตําแหน่ง
ตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสม
กั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทาง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบ
ของงานประจําหรือโครงงาน เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คลขอ งสถานที่
ปฏิบัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ง า น  มี หน้ า ที่ รั บผิ ดชอบ
แน่นอน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ส ถ า น
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ 
มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทํา
ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบัติงาน มีการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติ งาน เกิดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อม
ในการทํางาน และสามารถทํางานได้
ทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 
-ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการ
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตําแหน่ง
ตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสม
กั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทาง
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04-000-302 ฝึกงาน 3(0-20-0) 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 3(0-20-0) 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3(0-6-3) 
 

ทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบ
ของงานประจําหรือโครงงาน เป็น
ระยะ เ ว ลารวมไม่ น้ อยกว่ า  16 
สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่ า งประ เทศไม่น้ อยกว่ า  12 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คลขอ งสถานที่
ปฏิบัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ง า น  มี หน้ า ที่ รั บผิ ดชอบ
แน่นอนนักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ส ถ า น
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ 
มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทํา
ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบัติงานมีการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติ งาน เกิดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อม
ในการทํางาน และสามารถทํางานได้
ทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 
- ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น
ประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือรัฐบาล ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
สั ป ด า ห์ ทํ า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากการทํางานก่อน
สําเร็จการศึกษา 
- ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น
ประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือรัฐบาล ในต่างประเทศ ทางด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ทําให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จากการทํางาน
ต่างประเทศก่อนสําเร็จการศึกษา 
-การนําโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ทั้ ง ภ า ค เ อ ก ช น 
รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือชุมชน ที่
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ อ อ ก ทํ า ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการ
ฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรือ
อื่นๆ เพื่อนํามาศึกษา วิเคราะห์โดย
ใช้ ค ว ามรู้ ท า งด้ า นวิ ช า ชี พของ
นัก ศึกษา มาทําการประยุกต์หา
วิธีการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการ โดยจัดทําตาม
รูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้คําแนะนํา
และเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรของสถานประกอบการหรือ 
ชุมชนนั้น 
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10 การสื่อสาร 
(Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรม
ที่ ซั บ ซ้ อนกั บกลุ่ ม ผู้  ปฏิ บั ติ
วิชาชีพวิศวกรรมและสั งคม
โดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถนําเสนอ สามารถให้
และรับคําแนะนํางานได้อย่าง
ชัดเจน 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-301 การเตรียมความพร้อม 
                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-000-401 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 
 

-คําศัพท์ สํานวน ภาษาที่ใช้ในการ
บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจําวัน ความสนใจ การสนทนา
สั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียน
ข้ อความสั้ นๆ  การฟั งและอ่ าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่างๆ 
-คําศัพท์ สํานวน ภาษาที่ใช้ในการ
เล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การ
สนทนาอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การเขียน
บรรยายสั้นๆ การฟังและการอ่าน
เนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อ 
 
 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความสําคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ 
ห ลั ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ง า น อ า ชี พ 
วั ฒน ธ ร รม อ ง ค์ ก ร  ก า รพั ฒนา
บุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน 
การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้
เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก า ร ใ ช้ ง า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
ทั กษะการวา งแผน ทั กษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบค้นข้อมูล 
-ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตําแหน่ง
ตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสม
กั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
นักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทาง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบ
ของงานประจําหรือโครงงาน เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คลขอ งสถานที่
ปฏิบัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ง า น  มี หน้ า ที่ รั บผิ ดชอบ
แน่นอน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ส ถ า น
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ 
มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทํา
ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
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ปฏิบัติงาน มีการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติ งาน เกิดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อม
ในการทํางาน และสามารถทํางานได้
ทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 

11 การบริหารโครงการและการ
ลงทุน  
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และ
คว าม เข้ า ใ จ  หลั ก ก า รทา ง
วิศวกรรมและการบริหารงาน 
แ ล ะ  ส า ม า ร ถ ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้
หลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นําทีม
เพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1) 
 
 
 
 
 
04-813-405 การจัดการเครื่องต้นกําลัง 
                และเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6) 
 
 
 

-ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้น
ทํางานที่มี เป้าหมายชัดเจน การ
ลําดับความสําคัญของงาน และความ
รับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ 
มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้กฎระเบียบและหลักการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย หลัก
ในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-แนวโน้มและแนวคิดในการทําธุรกิจ 
การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
องค์การการตลาด การจัดการด้าน
การเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความสํ า เร็ จ  การจัดทํ า
แบบจําลองธุรกิจ 
-สภาวะการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
ในประเทศไทย สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องต้นกําลังและ
เครื่องจักรกลเกษตร การคํานวณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การคิดค่าเสื่อมราคา 
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน ระยะเวลา
ในการคืนทุน  มูล ค่าของเ งิน ใน
ปัจจุบัน การเปรียบเทียบระหว่าง
การเช่า การซ้ือและการว่าจ้าง การ
เลือกขนาดของเครื่องจักรกลเกษตร 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้
เครื่องจักรกลเกษตร การวางแผน
ป้ อ ง กั น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล เ ก ษ ต ร 
หลักการเบื้ อ งต้นของเครื่ อ งมือ
บ ริ ห า ร ง า น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ  
(Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเป็น
ในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถ
การปฏิบัติงานได้โดยลําพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อ
มีการ เปลี่ ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะแสวงหาความรู้  การ
เชื่อมโยงความคิดและกระบวนการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน แนวคิด
การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการ
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09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3(3-0-6) 

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของ
มนุษย์  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
-การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ศึกษา ค้นคว้ า  ความ คิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  โ ด ย เ น้ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ สื่ อ ที่
หลากหลายเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับ เกษตรกรรม วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ อาหาร 
เกษตรกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด 
              มากรอกข้อมูล 
 
 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 

PLO1:  1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย 
3. มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม พัฒนาการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO2:  1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

PLO3:  1. มีความสามารถในการอธิบายหลักการสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

2. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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PLO4: 1. มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ 

3. มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม เกษตร

อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ได้แสดงตามตารางผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาสาขาวิศวกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม โดยได้จากสาระการเรียนรู้ขององค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 กับรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม ทําการเชื่อมโยงสาระความรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร  ดังแสดงตาม
ตาราง



18 
 

 
ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา สาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์

ความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
คณิตศาสตร ์

 

09-111-141 
แคลคูลสัสาํหรับวิศวกร 1 
Calculus for Engineers 1 

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนด การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การ
ประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate 
forms, applications of differentiation, integration, techniques 
of integration, applications of definite integral, algebra of 
vectors in three dimensional space 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง  ฟังก์ชัน ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนด การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการ
หาปริพันธ์  การประยุกต์ของปริพันธ์จํ ากัดเขต 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

 09-111-142 
แคลคูลสัสาํหรับวิศวกร 2 
Calculus for Engineers 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัว
แปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและ
ผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการ
ประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
Polar coordinates and parametric equations, vector -  valued 
functions of one variable, calculus of vector –  valued 
functions of one variable, lines planes and surfaces in three 
dimensional space, calculus of real – valued functions of two 
variables and applications, calculus of real - valued functions 
of multiple variables and applications 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัว
แปรเสริม  ฟั งก์ ชันค่ า เวกเตอร์ของหนึ่ งตัวแปร 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของ
ฟั ง ก์ ชั น ค่ า จ ริ ง ข อ ง ห ล า ย ตั ว แ ป ร แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
04-000-202  
แคลคูลสัประยุกตส์ําหรับงาน
วิศวกรรม  
Applied Calculus for 
Engineering 

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของ
จํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน  และการ
ประยุกต์ใช้สําหรับงานวิศวกรรม 
Introduction to differential equations, numerical integration, 
improper integration, introduction to line integrals, 
mathematical induction, sequences and series of numbers, 
Taylor series expansions of elementary  functions and 
applications for Engineering 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์
ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและ
อนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน  และการประยุกต์ใช้สําหรับงาน
วิศวกรรม 

เคม ี 04-711-101 
เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ และพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลน์ศาสตรเ์คมี 
โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริ
ออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 
Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gas, 
liquid, solid and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; 
chemical kinetic; electronic structures of atoms; chemical bonds; 
periodic properties; representative elements; nonmetal and 
transition metals 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เข้าใจพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี และ
ตารางธาตุ 
2. เข้าใจสมบัติธาตุชนิตต่างๆ และสมบัติสารใน
สถานะต่างๆ 
3. เข้าใจการคํานวณขั้นพ้ืนฐานทางเคมี 
4. เข้าใจพฤติกรรมทางจลนศาสตร์เคมี 

1
7
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
 04-711-102 

ปฏิบัติการเคมสีําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for 
Engineers 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ 
สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคม ีสมบัติของแก๊ส โครงสรา้ง
ของผลึกสามัญบางชนิด 
Experiments on scientific measurements, elements and 
compounds properties, stoichiometry, solution and colligative 
properties, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction, kinetic 
chemistry, gas properties and crystalline structure 

1. รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเลือกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง 
2. รู้จักสมบัติตา่งๆ ของธาตุ สารประกอบ โครงสร้าง
ของผลึก 
3. เขา้ใจและมีทักษะในการทดลองตา่ง ๆ  เช่น ปริมาณ
มวลสารสมัพันธ์ สารละลาย สมบัตคิอลลิเกทิฟ สมดุลเคมี 
การเกดิปฏิกิรยิาตา่ง ๆ  ของสารเคมี จลนศาสตร์เคมี 
สมบัติของแกส๊ เปน็ตน้ 
4. สามารถคิดวเิคราะหผ์ลการทดลอง และอภิปราย
ผลได ้
5. สามารถทาํงาน และสร้างรับผดิชอบในการทํางาน
ร่วมกนั  

ฟิสิกส ์ 09-410-141 
ฟิสิกส์สาํหรับวิศวกร 1 
Physics for Engineers 1 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
คลื่นเสียง 
Vector, force and motion, momentum and energy, particle 
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, 
oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, 
and sound waves 
 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์   ตามหัวข้อต่างๆ 
ในคําอธิบายรายวิชา   
2.  สามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกสไ์ด้ และประยุกต์วิชา
ฟิสิกส์ กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 
3. สามารถพัฒนากระบวนการคดิ การวิเคราะห์และ
การทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
 09-410-142 

ปฏิบัติการฟสิิกสส์ําหรับวิศวกร 
1 
Physics Laboratory for 
Engineers 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง การ
เคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน คลื่นเสียง 
Experiment on force and motions, momentum and energy, 
particle system, mechanical properties of matter, rigid body 
motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat 
transfer, and sound waves 

1. สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางฟิสกิส์  
2. นําความรู้จากรายวิชาฟิสิกส์สําหรบัวิศวกร 1 มา
ปฏิบัติการทดลอง 
3. สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมลูอย่างมีเหตุผล 
4. สามารถพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง โดยให้รู้จักการหา
ข้อมูลด้วยการปฏิบัติการทดลอง  

 09-410-143 
ฟิสิกส์สาํหรับวิศวกร 2 
Physics for Engineers 2 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุกต์ใหม่ 
Electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative 
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ตามหัวข้อต่าง ๆ ใน
คําอธิบายรายวิชา 
2. แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ และประยุกต์วิชาฟิสิกส์กับ
วิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 
3. พัฒนากระบวนการคดิ การวิเคราะห ์และการทํางาน
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวน การทางวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร ์

 09-410-144 
ปฏิบัติการฟสิิกสส์ําหรับวิศวกร 
2 
Physics Laboratory for 
Engineers 2 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า
กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Experiment on electrostatics, electromagnetics, direct 
current, alternative current, electromagnetic wave, optics, 
and modern physics 
 
 
 
 

ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 
แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การทดลองเสมือน
จริงฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
องค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมหลัก 

 

04-313-101 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’ s second 
law of motion, work and energy, impulse and momentum 

1. สามารถสืบค้นวรรณกรรมปริทัศน์และเลือกหัวข้อ
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
2. สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของ
โครงงานได้ 
3. สามารถเลือกใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการคํานวณ
และออกแบบได้ 
4. สามารถวางแผนการดําเนินงานตลอดโครงงานได้ 
5. สามารถเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและนําเสนอโครงงานได้ 
6. เห็นความสําคัญของหลัก วิธีการปฏิบัติงาน และ
นําไปใช้กับงานในหน้าที่ และชีวิตประจําวัน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานอยู่เสมอ 

 04-411-102 
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

การเขียนอักษร การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การ
กําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและ
การสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดย
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and 
pictorial drawings, dimensioning and tolerances, sections, 
auxiliary views and development, freehand and sketches, 
detail and assembly drawings, basic computer- aided design 
drawing 

1. เข้าใจหลัก วิธีการและระบบงานเขียนแบบ
วิศวกรรม 
2. รู้และเข้าใจการอ่านแบบและเข้าใจแบบงาน
เครื่องกล งานการผลิต งานเชื่อม เป็นต้น 
3. รู้วิธีการและเข้าใจการสเกตซ์แบบภาพฉาย แบบ
ภาพสามมิติ และแบบงานการผลิตด้านวิศวกรรม 
4. เ ข้ า ใจหลักและวิ ธี ก าร เบื้ อ งต้น  ในการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานวิศวกรรมประกอบการ
ทํ า ง าน ให้ ไ ด้ ง านที่ มี คุ ณภาพ  และทํ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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 04-621-101 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming 

แนวคิดและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
Concepts and components of computer, hardware and 
software interaction, electronic data processing concepts, 
program design and development methodology and high-
level language programming 

1. รู้แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เข้าใจอันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
3. เข้าใจการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
5. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
6. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิศวกรรม 
7. มีเจตคติที่ดีในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 04-720-101 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่ม
วัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิง
ประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติ
ต่าง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษาโครงสร้าง
มหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องต้นของการ
ทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทําลาย 
Structures, properties, production process and applications of 
main groups of engineering materials, metals, polymers, 
asphalt, wood, concrete and composites, phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation, basic of destructive and non-
destructive testing 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับวั สดุ
วิศวกรรมประเภทต่างๆ 
2. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ
วิศวกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาที่
ต่อเนื่องในระดับสูงต่อไป 
3. นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ และการ
นําไปใช้งาน 
4. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการ
ผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม 
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 04-311-202 

กลศาสตร์วสัด ุ
Mechanics of Materials 

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 
ความเค้นในคาน  ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ตัด การโก่งงอของ
คาน การบิดตัว การโก่งงอของเสา วงกลมโมห์และความเค้นรวม ทฤษฎี
ของการแตกหักคานประเภทหาค่าไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ 
Force and stresses, stresses and strains relationship, stresses 
in beams, shear force and bending moment diagrams, 
deflection of beams, torsion, buckling of columns, Mohr’ s 
circle and combined stresses, failure criterion 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องแรงและความเค้น ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน  
ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ตัด การโก่งงอของคาน การ
บิดตัว การโก่งงอของเสา วงกลมโมห์และความเค้นรวม 
ทฤษฎีของการแตกหักคานประเภทหาค่าไม่ ได้ทาง
สถิตยศาสตร์ ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   

 04-411-203 
กระบวนการผลติ 
Manufacturing Processes 

ทฤษฏีและหลักการของกรรมวิธีการผลิตต่างๆ เช่น งานหล่อ กรรมวิธีใน
การเปลี่ยนรูปร่าง   การตัดแต่งช้ินงาน และงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของ
วัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลิต หลักการพื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต 
Theory and concept of manufacturing processes such as 
casting, forming, machining and welding, material and 
manufacturing processes relationship, fundamental of 
manufacturing costs 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องทฤษฏีและหลักการของ
กรรมวิธีการผลิตต่างๆ เช่น งานหล่อ กรรมวิธีในการ
เปลี่ยนรูปร่าง   การตัดแต่งช้ินงาน และงานเช่ือม 
ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลติ หลักการ
พื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   

 04-812-204    
หลักการเธอร์โมไดนามิกส์  
Principles of Thermo 
dynamics 

กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์
และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน
และการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม หลักการการจัดการความปลอดภัย และระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
First law of thermodynamics, second law of thermodynamics 
and Carnot cycle; energy, entropy, basic heat transfer and 
energy conversion, application in agricultural industrial 
engineering, principles of safety management and fire 
protection system 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องกฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์
กฎข้อท่ีสองของเธอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์ 
พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อนและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม หลักการการจัดการความปลอดภัย และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   
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 04-812-205 

หลักการกลศาสตร์ของไหล 
Principles of Fluid 
Mechanics 

สมบัติของไหล  สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ ความคล้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบอัดไม่ได้
ภายใต้สถานะคงตัว การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ
และกฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกษตร  
Properties of fluid, fluid static, momentum and energy 
equations, equation of continuity and motion, similitude and 
dimensional analysis, steady incompressible flow, application 
in agricultural industrial engineering, law and legal security in 
the agricultural industry 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องสมบัติของไหล  สถิตยศาสตร์
ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่  ความคล้ายและการ
วิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบอัดไม่ได้ภายใต้สถานะคง
ตัว การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
พระราชบัญญัติและกฎหมายความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้   

 04-000-101 
การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม   
Engineering Workshop 

ฝึ กปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐานวิ ศวกรรมสาขาต่ า งๆ  ใน
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานในทุกภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม 
Practice about basic engineering works from every engineering 
departments in order to build up good attitude and 
perception in engineering professional 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
พื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ในทุกภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม ตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   

 04-411-101 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
Basic Engineering Training 

ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป  
เครื่องมือวัด  เครื่องมือร่างแบบ  ช้ินส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งาน
เช่ือม  งานประกอบระบบท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า งานไม้ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร 
Practices in basic engineering works, hand tools, 
instrumentation, drafting tools, machine parts, machining, 
welding, basic pipe line assembly, electrical work, wood craft, 
safety operation and ethics engineers 
 
 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐาน
เบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทั่วไป  เครื่องมือวัด  เครื่องมือร่างแบบ  ช้ินส่วน
เครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเช่ือม  งาน
ประกอบระบบท่อเบื้ องต้น งานไฟฟ้า  งานไม้  
เครื่องจักรกลขนาดเล็ก   ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกรตลอดจนสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   
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 04-811-201 

คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับวิศวกรรม
เกษตร 1  
Computer Aided Design for 
Agricultural Engineering 1 

หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้าน CAD ช่วยในการออกแบบ 3 มิติ เขียนแบบสั่งงาน 
การนําเสนองาน และการหาค่าที่เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้ในงานด้าน
วิศวกรรมเกษตร 
An introduction to the principles of computer aided design 
(CAD) , use of CAD software for 3D-design, detail drawing and 
dimensioning, presentation, animation and optimization 
design, CAD application in agricultural engineering 

นักศึกษามีความรู้ ในเรื่ องหลักการเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้าน CAD ช่วยในการออกแบบ 3 มิติ 
เขียนแบบสั่งงาน การนําเสนองาน และการหาค่าที่
เหมาะสม   โดยประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
เกษตรได้   

 04-811-302 
ปฏิบัติการวศิวกรรมเกษตร 1  
Laboratory for Agricultural 
Engineering 1 

การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่เป็นวิชาบังคับ
ของสภาวิศวกร ดังวิชาต่อไปนี้  การสั่นสะเทือนสําหรับงานวิศวกรรม
เกษตร  การถ่ายเทความร้อนและมวลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร การ
ทําความเย็นและระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น การควบคุมกําลังของ
ไหลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร ต้นกําลังสําหรับระบบการเกษตร 
เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับระบบการเกษตร ความรู้พื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
Practical experiment for supporting the theory subjects 
required by the Council of Engineers, vibration for agricultural 
engineering, heat and mass transfer for agricultural 
engineering, refrigeration and cold storage systems, fluid 
power control for agricultural engineering, power for 
agricultural systems, internal combustion engines for 
agricultural systems, fundamentals of safety, health and 
environment 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการทดลองเชิงปฏิบัติการเพือ่
สนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่ เป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกร ดังวิชาต่อไปนี้  การสั่นสะเทือนสําหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร  การถ่ายเทความร้อนและมวล
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร การทําความเย็นและ
ระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น การควบคุมกําลังของ
ไหลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร ต้นกําลังสําหรับ
ระบบการเกษตร เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับ
ระบบการเกษตร ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้   
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 04-811-403 

ปฏิบัติการวศิวกรรมเกษตร 2   
Laboratory for Agricultural 
Engineering 2 

การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่เป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกร   ดังวิชาต่อไปนี้  การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร กลศาสตร์ของไหล เธอร์โม
ไดนามิกส์  กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักรกลสําหรับวิศวกรรมเกษตร การ
ประเมินความเสี่ยง การค้นหาและการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Practical experiment for supporting the theory subjects required by the Council 
of Engineers, agricultural machinery design, fluid mechanics, thermodynamics, 
mechanics of materials, mechanics of machinery for agricultural engineering, risk 
assessment searching and control occupational health and safety 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการทดลองเชิงปฏิบัติการเพือ่
สนับสนุนวิชาภาคทฤษฎีที่เป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกร ดังวิชาต่อไปนี้  การออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตร กลศาสตร์ของไหล เธอร์ โมไดนามิกส์   
กลศาสตร์วัสดุ  กลศาสตร์ เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร การประเมินความเสี่ยง การค้นหา
และการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   

 04-812-301 
กลศาสตร์เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
Mechanics of Machinery for 
Agricultural Engineering 

การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์ 
การประยุกต์และสมดุลของระบบเชิงกล การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตร 
Velocity and acceleration analysis, kinematics and dynamics force analysis, 
applications and balancing of mechanical systems, application in agricultural 
engineering 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ความเร็วและ
ความเร่ง การวิ เคราะห์แรงทางจลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ การประยุกต์และสมดุลของระบบเชิงกล 
การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเกษตรได้   

 04-812-303 
การออกแบบเครื่องจักรกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
Machine Design for 
Agricultural Engineering 

พื้นฐานการออกแบบทางกล  คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การออกแบบโครงงาน เพลา  แบริ่ง การ
ยึดช้ินส่วนด้วยหมุดโบลท์ การเช่ือมต่อด้วยรีเวท จุดเช่ือม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ สปริง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 
Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of 
failure, design of simple machine elements, design project, shafts, 
bearings, joining parts together with bolted joints, riveted connections, 
welded joint and coupling, power transmission with gear drives, belt 
drives and chain drives, spring, health safety  and environment 
 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องพื้นฐานการออกแบบทางกล  
คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การออกแบบโครงงาน 
เพลา  แบริ่ง การยึดช้ินส่วนด้วยหมุดโบลท์ การ
เช่ือมต่อด้วยรีเวท จุดเช่ือม และคัปปลิ้ง การส่งกําลัง
ด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ สปริง     อาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   
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 04-812-305 

การถ่ายเทความร้อนสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
Heat Transfer for 
Agricultural Engineering 

รูปแบบการส่งผ่านความร้อน โดยวิธีการนํา การพา การแผ่รังสี และการ
ประยุกต์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การปรับปรุงให้ดีขึ้น การเดือด 
และการกลั่นตัว การนําความรู้จากการส่งผ่านความร้อนมาประยุกต์ใช้
ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องควบแน่น และอื่นๆ สําหรับงาน
วิศวกรรม เกษตรModes of heat transfer, laws governing heat 
conduction, convection, radiation and applications, heat 
exchangers and heat transfer enhancement, boiling and 
condensation, analogy with heat transfer for agricultural 
engineering 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องรูปแบบการส่งผ่านความร้อน 
โดยวิธีการนํา การพา การแผ่รังสี และการประยุกต์ 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
การเดือด และการกลั่นตัว การนําความรู้จากการ
ส่งผ่านความร้อนมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน เครื่องควบแน่น และอื่นๆ สําหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร ตลอดจนสามารถนําความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้   

 04-812-306 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับวิศวกรรม
เกษตร 2 
Computer Aided Design for 
Agricultural Engineering 2 

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลการสร้างแบบจําลองทางกายภาพและ
แบบจําลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวกับช้ินส่วนที่คงที่
และที่มีการไหล และการใช้งานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เกษตร 
Use of computer for design and analysis of mechanical 
engineering problems 
Physical modeling and simulations of mechanical engineering 
problems with static and flow parts and related applications 
for solving agricultural engineering problems 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับการออกแบบและการวิ เคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลการสร้างแบบจําลองทางกายภาพ
และแบบจําลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่
เกี่ยวกับช้ินส่วนที่คงที่และที่มีการไหล และการใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตรได้   

 04-812-311    
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สําหรับสมาร์ทฟาร์ม 
Agricultural Machinery 
Engineering for Smart Farm 

คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ที่สัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตร หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร หลักการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับ
การเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมือสําหรับการดูแลรักษา เครื่องจักรกล
สําหรับเก็บเกี่ยว และเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การทดสอบ
และประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร การประยุกต์ใช้โดรนทาง
การเกษตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทางการเกษตร มาตรฐาน

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติเชิงกลของดินและ
พืช ที่สัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร หลักการ
ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับการเตรียมดิน เครื่องปลูก 
เครื่องมือสําหรับการดูแลรักษา เครื่องจักรกลสําหรับ
เก็บเกี่ยว และเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
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ของเครื่องจักรกลเกษตร การปรับตั้งและดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรกล
เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และการ
จัดการเครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักรของน้ํา  สมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ํา และพืช  การซึมผ่านผิวดิน
ของน้ํา  การใช้น้ําของพืช  การชลประทานและการระบายน้ํา  การ
ควบคุม  การพังทลายของดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ํา สําหรับเกษตร
อัจฉริยะสมัยใหม่ 
Mechanical properties of soil and plant related to agricultural machinery design; 
principles of agricultural machinery operations; principles of agricultural machines 
and farm implements design:  tillage equipment, planting and cultivating 
equipment, harvesting machines and post harvesting machines; testing and 
performance evaluation agricultural machines; application of drone for 
agriculture; safe use of chemical in agriculture; agricultural machinery standards; 
adjustment for proper operation of agricultural machines; introduction to 
economics and agricultural machinery management, water cycle, physical and 
chemical properties of soil, relationship of soil, water and crop, infiltration, 
evapotranspiration, irrigation and drainage, control of soil erosion, soil and water 
conservation for modern agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกล
เกษตร การประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตร ความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีทางการเกษตร มาตรฐาน
ของเครื่องจักรกลเกษตร การปรับตั้งและดัดแปลง
แก้ไขเครื่องจักรกลเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน  เศรษฐศาสตร์ เบื้ อ งต้น และการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักรของน้ํา  สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของดิน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดิน นํ้า และพืช  การซึมผ่านผิวดินของน้ํา  การใช้น้ํา
ของพืช  การชลประทานและการระบายน้ํา  การ
ควบคุม  การพังทลายของดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ํา 
สําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 

2
9
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 04-812-313 

วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
เกษตร 
Agricultural Process 
Engineering 

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร สมดุลมวลสารและพลังงานใน
กระบวนการแปรรูปวัสดุ และผลิตผลเกษตร หลักการทําแห้งผลิตผล
เกษตร การแปรสภาพด้วยความร้อน และเก็บรักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์
เกษตรในห้องเย็น การบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ และ
เครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร 
Physical properties of agricultural products, mass and energy 
balance in agricultural material and product processing, 
process measurement and instruments, principle of 
agricultural product drying and dehydration, thermal 
processing and cold storage of agricultural material and 
products,  optimization in agricultural process engineering, 
packing quality control  and post- harvest and agricultural 
processing equipment and machine 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของ
ผลิตผลเกษตร สมดุลมวลสารและพลั งงานใน
กระบวนการแปรรูปวัสดุ และผลิตผลเกษตร หลักการ
ทําแห้งผลิตผลเกษตร      การแปรสภาพด้วยความ
ร้อน และเก็บรักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์เกษตรในห้อง
เย็น การบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ และ
เครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต
เกษตร ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   
 
 
 
 

 04-812-407 
การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
Mechanical Vibration for 
Agricultural Engineering 

ระบบที่มีระดับของความเป็นอิสระหนึ่งระดับ ระบบการสั่นสะเทือน
แบบบิด ระบบการสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบบังคับ วิธีการทําให้
ระบบสมดุล ระบบที่มีระดับของความเป็นอิสระหลายระดับ วิธีการและ
เทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน การวิ เคราะห์การ
สั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลทางการเกษตร  การวิ เคราะห์การ
สั่นสะเทือนสําหรับอาคารเพื่อการเกษตร การประยุกต์ ใ ช้การ
สั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรมเกษตร 
Systems with one degree of freedom, torsional vibration, free 
and forced vibration, method of equivalent systems, systems 
having several degrees of freedom, methods and techniques 
to reduce and control vibration, vibration analysis in 
agricultural machinery, vibration analysis for farm structure, 
application of mechanical vibration for agricultural 
engineering 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องระบบท่ีมีระดับของความเป็น
อิสระหนึ่งระดับ ระบบการสั่นสะเทือนแบบบิด ระบบ
การสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบบังคับ วิธีการทําให้
ระบบสมดุล ระบบที่มีระดับของความเป็นอิสระหลาย
ระดับ วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุมการ
สั่ นสะ เทือน การวิ เ คราะห์การสั่ นสะ เทือนใน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  การวิเคราะห์การ
สั่นสะเทือนสําหรับอาคารเพื่อการเกษตร การ
ประยุกต์ใช้การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรม
เกษตร 
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
 04-812-408 

การควบคุมกําลังของไหลสําหรบั
วิศวกรรมเกษตร 
Fluid Power Control for 
Agricultural Engineering 

กลศาสตร์ของของไหลพื้นฐาน การไหล ความดัน พลังงาน ส่วนประกอบ
พื้นฐาน ปั๊ม วาล์วมอเตอร์ มอเตอร์ระบบพลังงานของของไหล ลักษณะ
สแตติคและไดนามิค การป้อนกลับการควบคุม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม 
กระบอกสูบ ฟังก์ชันการถ่ายโอน การตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ 
การควบคุมแบบ sequence และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมเกษตร 
Basic fluid mechanics, flow, pressure, energy, basic 
components, pump, valve, motor, fluid power systems, static 
and dynamic characteristics, feedback control, sensor, 
controller, actuator, control action, transfer function, 
sequence control, application in agricultural engineering 

นักศึกษามีความรู้ ในเรื่องกลศาสตร์ของของไหล
พื้นฐาน การไหล ความดัน พลังงาน ส่วนประกอบ
พื้นฐาน ปั๊ม วาล์วมอเตอร์ มอเตอร์ระบบพลังงานของ
ของไหล ลักษณะสแตติคและไดนามิค การป้อนกลับ
การควบคุม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม กระบอกสูบ ฟังก์ชัน
การถ่ายโอน การตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ การ
ควบคุมแบบ sequence และการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมเกษตร ตลอดจนสามารถนําความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้   

 04-812-302  
ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร 
Power for Agricultural 
Systems 

หลักการพื้นฐานและคํานิยามทางเธอร์โมไดนามิกส์ สมการสภาวะของ
ก๊าซสมบูรณ์แบบและตารางสมบัติเธอร์โมไดนามิกส์  งาน ความร้อน 
และพลังงานภายใน สมการพลังงานและการประยุกต์ใช้งาน เธอร์โม
ไดนามิกส์ของเครื่องยนต์ เช้ือเพลิง และการสันดาป เครื่องยนต์สันดาป
ภายในวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี โรงจักรต้นกําลังแบบวัฏจักรร่วมและ
กังหันก๊าซ ความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร และพลังงานทดแทน  
Fundamental and description of thermodynamics, ideal gas 
equation and thermodynamics properties tables, work heat 
and internal energy, energy equation and application, 
thermodynamics of engine, fuel&combustion engine, carnot 
cycle, entropy, hydro power plant, steam power plant, gas 
turbine&combined cycle power plant, farm structure and 
renewable energy 
 
 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องหลักการพื้นฐานและคํานิยามทาง
เธอร์โมไดนามิกส์ สมการสภาวะของก๊าซสมบูรณ์แบบและ
ตารางสมบัติเธอร์โมไดนามิกส์  งาน ความร้อน และ
พลังงานภายใน สมการพลังงานและการประยุกต์ใช้งาน 
เธอร์โมไดนามิกส์ของเครื่องยนต์ เช้ือเพลิง และการสันดาป 
เครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี โรง
จักรต้นกําลังแบบวัฏจักรร่วมและกังหันก๊าซ ความรู้ด้าน
อาคารเพื่อการเกษตร และพลังงานทดแทน 
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สาระการเรียนรู้ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลลัพธ ์
 04-812-309 

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เกษตร   
Preparation for Agricultural 
Engineering Project 

เสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูลโครงงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงงาน แบบและรายการวัสดุ แผนการดําเนินงานโครงงาน และ
การทดลองเบื้องต้น 
Present topic of agricultural engineering project, collecting 
data related the topic, feasibility study of the project, drawing, 
list  of materials for the project, activity planning and 
preliminary testing 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องเสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวม
ข้อมูลโครงงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงงาน 
แบบและรายการวัสดุ แผนการดําเนินงานโครงงาน 
และการทดลองเบื้องต้นตลอดจนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้   

 04-812-410 
โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตร  
Agricultural Engineering 
Project 

ดําเนินโครงงานต่อเนื่องจากรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเกษตร 
(04-812-309) ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
โครงงานวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
Complete the project works continued from preparation for 
agricultural engineering project (04-811-301) submit the final 
reports and give a defended presentation of their project 
works the project has to be supervised by project advisor 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องดําเนินโครงงานต่อเนื่องจาก
รายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเกษตร (04-812-
309) ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
นําเสนอโครงงานวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้   

3
1
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 
1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ประสบการณ ์
สอน (ปี) 

นายเกรียงไกร   แซมสมี่วง  
 
 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
   (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.Sc. Mechanics and Engineering Design  
(University of Hannover, Hannover, 

Germany) 
D.Eng. Agricultural Engineering 
    (Asian Institute of Technology, 

Thailand) 

2543 
 

2548 
 
 

2555 
 

 

17 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ ์
สอน (ปี) 

1 นายเกรียงไกร    
           แซมสีม่วง  

 
 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
     (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
M.Sc. Mechanics and Engineering 

Design (University of Hannover, 
Hannover, Germany) 

D.Eng. Agricultural Engineering 
    (Asian Institute of Technology, 

Thailand) 

2543 
 

2548 
 
 

2555 
 

 

17 

2 นายเกียรติศักดิ ์
    แสงประดิษฐ ์
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 

M.Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering(Asian Institute of 
Technology,  

   Thailand) 
Ph.D. Mechanical Engineering  ( King’s 

College, University of London, 
London, UK) 

 
 
 
 
 

2545 
 

2547 
 
 
 

2554 
 
 

15 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ ์
สอน (ปี) 

3 นายวีรศักดิ์  หมูเ่จรญิ  อาจารย ์ วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

2532 
 

2547 
 

25 

4 นายพงศ์พิชญ์ ต่วน
ภูษา 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

2538 
 

2546 
 

25 

5 ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์ 
          พฤกษะศร ี
 
 

อาจารย ์ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2553 
 

2556 
 

6 

 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์ 
สอน (ป)ี 

1 นายเกรียงไกร    
           แซมสีม่วง  

 
 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร( 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 

M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design ( University of Hannover, 
Hannover, Germany) 

D. Eng. Agricultural Engineering 
    (Asian Institute of Technology, 

Thailand) 

2543 
 

2548 
 
 

2555 
 

 

17 

2 นายเกียรติศักดิ ์
    แสงประดิษฐ ์
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 

M. Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering (Asian Institute of 
Technology,  

     Thailand) 
Ph. D. Mechanical Engineering  ( King’s 

College, University of London, 
London, UK) 

2545 
 

2547 
 
 

 
2554 

 
 

15 

3 นายวีรศักดิ์  หมูเ่จรญิ  อาจารย ์ วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

 
 

2532 
 

2547 
 

25 
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4 นายพงศ์พิชญ์ ต่วน
ภูษา 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

2538 
 

2546 
 

25 

5 ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์ 
          พฤกษะศร ี
 
 

อาจารย ์ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2553 
 

2556 
 

6 

6 นายรุ่งเรือง    
           กาลศิริศิลป์ 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

M. Eng. Agricultural Engineering (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 

D. Eng. Agricultural Engineering ( Asian 
Institute of Technology, Thailand) 

2531 
 

2536 
 

2543 
 

32 

7 นายจตุรงค์    ลังกาพินธุ ์
 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

D. Eng. Agricultural Engineering ( Asian 
Institute of Technology, Thailand) 

2540 
 

2545 
 

2549 
 

24 

8 นางดลหทัย     ชูเมฆา         
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร
สภาพ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2542 
 

2545 
 

2551 
 

12 

9 นายวืพุธ  ตุวยานนท์ อาจารย ์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

M. Eng. Mechatronics (สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)) 

D.Eng. Mechatronics (สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)) 

2549 
 

2552 
 

2561 
 

2 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) (ถ้ามี) 
 
 
4. บุคลากรชว่ยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 

ตารางแสดงรายชือ่ผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายธีรภัทร  จูอี ้ นักวิชาการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 

2 นายนิรุตย์  แซโ่ง้ว นักวิชาการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 
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5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม  

ระดับชั้นปี จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 31 30 38 36 - 
ชั้นปีที่ 2 36 23 20 29 - 
ชั้นปีที่ 3 21 36 23 18 - 
ชั้นปีที่ 4 28 20 36 23 - 

รวม 116 109 117 106 - 
รวมนักศึกษา 
(ชั้นปีที่ 2-4) 

85 79 79 70  

 

ตารางท่ี 2: อตัราส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 
จํานวนอาจารย์ประจํา รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) รวมจํานวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

9 106 - 
อัตราส่วน 106/9=11.78 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 

แผนงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเขียนบทความ
วิชาการรับใช้สังคม เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” 

1 1 1 1 1 

โครงการปลูกจิตสํานึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1 1 1 
6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

แผนงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. รับอาจารย์วุฒิปริญญาโท (คน) - - - - - 
1. รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (คน) 1 1 1 1 1 

 
6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

แผนงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก (คน) 1 1 1 - - 
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6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตําแหน่งทางวิชาการ 

แผนงาน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. สนับสนุนอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ-ผศ. (คน) 3 2 1 - - 
2. สนับสนุนอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ-รศ. (คน) 3 2 1 1 - 
3. สนับสนุนอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ-ศ. (คน) 3 2 1 1 - 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 
ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สําหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – ปีการศึกษา 2567 
องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 

ภาระ (หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

ภาระหน่วยกิต 
เป็น 

ร้อยละ (%) 
องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
1.1 คณิตศาสตร์ 

 
 
 
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง การหา
อนุพันธ์  รู ปแบบยั ง ไม่กํ าหนด การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์  
เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์
ของปริพันธ์จํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์
ในสามมิติ 

 
 
 
1. 09-111-141  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
(Calculus for 
Engineers 1) 

 
 

 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

 
 
 

100 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม 
ฟั งก์ชันค่า เวกเตอร์ของหน่ึงตัวแปร 
แคลคูลัส ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
หน่ึงตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิ
สามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ
สองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัว แปรและ
การประยุกต์   

2. 09-111-142  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
  
(Calculus for 
Engineers 2) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ช่ัวโมง 

 

100 

สมการเชิ งอนุพันธ์ เบื้ องต้นและการ
ประยุกต์  การหาปริพันธ์ เชิ งตัว เลข 
ปริพันธ์ ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้น
เบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับ
และอนุกรมของจํานวน การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน   

3. 04-000-202  
แคลคูลัสประยุกต์สําหรับ
งานวิศวกรรม  
(Applied Calculus for 
Engineering) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

100 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 

ภาระ (หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

ภาระหน่วยกิต 
เป็น 

ร้อยละ (%) 



39 
 

1.2 ฟิสิกส์ 
 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัม
และพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง 
การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความ
ร้อน และคลื่นเสียง 

1. 09-410-141  
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
  
(Physics for Engineers 
1) 
  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 
 

100 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนท่ี 
โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนท่ีของ
วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบออสซิล
เลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
การถ่ายโอนความร้อน และคลื่นเสียง 

2. 09-410-142  
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 1  
(Physics Laboratory 
for Engineers 1) 

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย  -  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

100 

ไฟฟ้ า สถิ ต  แม่ เ หล็ ก - ไฟฟ้ า  ไฟฟ้ า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุค
ใหม่ 

3. 09-410-143  
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
  
(Physics for Engineers 
2)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

100 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และ
ฟิสิกส์ยุคใหม ่

4. 09-410-144  
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
วิศวกร 2  
(Physics Laboratory 
for Engineers 2)      

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย   -   ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

100 

1.3 เคมี 
 

ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ และพื้นฐานทาง
ทฤษฎีอะตอม สมบัติของแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนิก จลน์ศาสตร์เคมี โครงสร้าง
ของอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเร
ฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิ
ชัน 

1. 04-711-101  
เคมีสําหรับวิศวกร  
(Chemistry for 
Engineers) 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 
 
 

100 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ส มบั ติ ข อ ง ธ า ตุ แ ละ
สารประกอบ ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ 
สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุล
เคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์
เคมี สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด 
 
 

2. 04-711-102  
ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกร  
(Chemistry Laboratory 
for Engineers) 

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย   -  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

100 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกําหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 

ภาระ (หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

ภาระหน่วยกิต 
เป็น 

ร้อยละ (%) 

องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

 
 
 
ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ ของ

 
 
 
1. 04-313-101 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

 
 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 21 ชั่วโมง 

 
 
 

46.66 
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Statics and 
Dynamics 

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ี
ข้อท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน อิม
พัลส์และโมเมนตัม 

(Engineering 
Mechanics)  

ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

 
 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
Mechanical 
Drawing 

การเขียนอักษร  การมองภาพฉายการ
เขียนภาพฉายและภาพสามมิติ  การ
กําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด 
ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและการ
สเก็ตภาพ แผ่นคลี่และภาพประกอบ การ
เขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการเขียนแบบและออกแบบ 

2. 04-411-102 
เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

จํานวน  3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

100 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
Mechanical 
Engineering 
Process 

ทฤษฏีและหลักการของกรรมวิธีการผลิต
ต่างๆ เช่น งานหล่อ กรรมวิธี ในการ
เปลี่ยนรูปร่าง การตัดแต่งชิ้นงาน และ
งานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบกับ
กรรมวิธีการผลิต หลักการพื้นฐานด้าน
ต้นทุนการผลิต 

3. 04-411-203 
กระบวนการผลิต   
(Manufacturing 
Processes) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

100 

พื้นฐานการออกแบบ 
(Design 
Fundamentals) 

ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้าน
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือท่ัวไป  
เครื่องมือวัด  เครื่องมือร่างแบบ  ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม  
งานประกอบระบบท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า 
งานไม้ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก  ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
จรรยาบรรณวิศวกร 

4. 04-411-101  
การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม  
(Basic Engineering 
Training)  

จํานวน 3หน่วยกิต 
บรรยาย 15ชั่วโมง 
ปฏิบัติ  90 ชั่วโมง 

 

66.67 

หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ช่วยใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร์ ด้ าน  CAD ช่ วย ในการ
ออกแบบ 3 มิติ เขียนแบบสั่งงาน การ
นําเสนองาน และการหาค่าท่ีเหมาะสม 
โดยประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
เกษตร 
 
 
 

5. 04-811-201  
คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 1  
(Computer Aided 
Design for Agricultural 
Engineering 1) 

จํานวน  3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

100 

กลุ่มที่ 2  
ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital Literacy) 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Digital Technology 
in Mechanical 
Engineering 

 
แ น ว คิ ด แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คอมพิว เตอร์   อันตรกิ ริ ย าระหว่ าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมและการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง 

 
1. 04-621-101  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
(Computer 
Programming) 
 

 
จํานวน  3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

 
80 

กลุ่มที่ 3  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Thermodynamics 

 
กฎข้อท่ีหน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์กฎข้อท่ี
สองของเธอร์โมไดนามิกส์  และวัฏจักร
คาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการ
ถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม

 
1. 04-812-204    
หลักการเธอร์โมไดนามิกส์ 
  
(Principles of 
Thermodynamics) 
 

 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

 
53.33 
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เกษตรอุตสาหกรรม หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Fluid Mechanics 

สมบัติของไหล  สถิตยศาสตร์ของไหล สมการ
โมเมนตัมและพลังงาน สมการความต่อเน่ือง
และการเคลื่อนท่ี ความคล้ายและการ
วิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบอัดไม่ได้ภายใต้
สถานะคงตัว การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติและ
กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เกษตร 

2. 04-812-205  
หลักการกลศาสตร์ของ
ไหล  
(Principles of Fluid 
Mechanics) 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 33 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

73.34 

กลุ่มที่ 4  
วัสดุวิศวกรรมและ
กลศาสตร์วัสดุ 
(Engineering 
Materials and 
Mechanics of 
Materials)  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Solid Mechanics 

ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ี
ข้อท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน อิม
พัลส์และโมเมนตัม 

1. 04-313-101  
กลศาสตร์วิศวกรรม  
(Engineering 
Mechanics) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

53.33 

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ความเค้นในคาน  
ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ตัด การโก่งงอ
ของคาน การบิดตัว การโก่งงอของเสา วงกลม
โมห์และความเค้นรวม ทฤษฎีของการแตกหัก
คานประเภทหาค่าไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ 

2. 04-311-202  
กลศาสตร์วัสดุ  
(Mechanics of 
Materials) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

100 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Engineering 
Materials 

โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการ
ผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุ
วิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ ยางมะตอย 
ไม้   คอนกรีต และวัสดุ เชิงประกอบ
แ ผ นภ า พส มดุ ล เ ฟ ส แ ล ะ ก า ร แ ป ล
ความหมาย  การทดสอบสมบัติต่าง ๆ 
ข อ ง วั ส ดุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร แ ป ล
ความหมาย การศึกษาโครงสร้างมหภาค
และจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุ
วิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
โดยการใช้ วั สดุ วิ ศวกรรม หลัก การ
เบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทําลาย
และไม่ทําลาย 

3. 04-720-201  
วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering 
Materials) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 45  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

100 

กลุ่มที่ 5  
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม (Health 
Safety and 
Environment) 
(รวมบรรยาย 45  
ชั่วโมง ) 

กฎข้อท่ีหน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์กฎข้อท่ี
สองของเธอร์โมไดนามิกส์ แ ล ะ วั ฏ
จักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐาน
การถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 

1. 04-812-204    
หลักการเธอร์โมไดนามิกส์ 
  
(Principles of 
Thermodynamics) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

13.33 

สมบัติของไหล  สถิตยศาสตร์ของไหล 
สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการ
ความต่อเน่ืองและการเคลื่อนท่ี ความ
คล้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหล
แบบอัดไม่ได้ภายใต้สถานะคงตัว การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
อุ ตสาหกรรม  พระราชบัญญัติ และ

2. 04-812-205  
หลักการกลศาสตร์ของ
ไหล  
(Principles of Fluid 
Mechanics) 
 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

6.66 
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กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เกษตร 

ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้าน
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือท่ัวไป  
เครื่องมือวัด  เครื่องมือร่างแบบ  ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม  
งานประกอบระบบท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า 
งานไม้ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก  ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
จรรยาบรรณวิศวกร 

3. 04-411-101  
การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม  
(Basic Engineering 
Training) 

จํานวน3 หน่วยกิต 
บรรยาย 15ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   90 ชั่วโมง 

 

33.33 

การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
วิชาภาคทฤษฎีท่ีเป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกรดังวิชาต่อไปน้ี  การสั่นสะเทือน
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร  การถ่ายเท
ความร้อนและมวลสําหรับงานวิศวกรรม
เกษตร การทําความเย็นและระบบเก็บ
รักษาด้วยความเย็น การควบคุมกําลังของ
ไหลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร ต้นกําลัง
สําหรับระบบการเกษตร เครื่องยนต์
สันดาปภายในสําหรับระบบการเกษตร 
ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม 

4. 04-811-302  
ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 1  
(Laboratory for 
Agricultural 
Engineering 1) 

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย  3   ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   39  ชั่วโมง 

 

6.66 

 การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
วิชาภาคทฤษฎีท่ีเป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกรดังวิชาต่อไปน้ี  การออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร กลศาสตร์ของไหล 
เธอร์ โมไดนามิกส์   กลศาสตร์ วั สดุ  
กลศาสตร์เครื่องจักรกลสําหรับวิศวกรรม
เกษตร การประเมินความเสี่ยง การค้นหา
และการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

5. 04-811-403  
ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 2   
(Laboratory for 
Agricultural 
Engineering 2) 

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย  3   ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   39  ชั่วโมง 

 

6.66 

พื้นฐานการออกแบบทางกล  คุณสมบัติ
ของวัสดุ  ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
การออกแบบโครงงาน เพลา  แบริ่ง การ
ยึดชิ้นส่วนด้วยหมุดโบลท์ การเชื่อมต่อ
ด้วยรีเวท จุดเชื่อม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ 
สปริง   อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

6. 04-812-303  
การออกแบบ
เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
(Machine Design for 
Agricultural 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

13.33 

คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ท่ีสัมพันธ์
กับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องจักรกลเกษตร
สําหรับการเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมือ
สําหรับการดูแลรักษา เครื่องจักรกลสําหรับ

7. 04-812-311       
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสําหรับสมาร์ท
ฟาร์ม 
(Agricultural 
Machinery 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

 

6.66 
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เก็บเกี่ยว และเครื่องจักรกลเกษตรหลังการ
เก็ บเกี่ ยว การทดสอบและประ เมิ น
สมรรถนะเครื่ องจั กรกลเกษตร การ
ประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตร ความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
มาตรฐานของเครื่องจักรกลเกษตร การ
ปรับตั้งและดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรกล
เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น และการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักรของนํ้า  สมบัติ
ท า ง ก ายภาพแ ละ ทา ง เ คมี ข อ ง ดิ น  
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้า และพืช  การ
ซึมผ่านผิวดินของนํ้า  การใช้นํ้าของพืช  
การชลประทานและการระบายนํ้า  การ
ควบคุม  การพังทลายของดิน  การอนุรักษ์
ดินและนํ้า สําหรับเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ 

Engineering for Smart 
Farm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Machinery 
Systems 

 
 
 
การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การ
วิ เ คร าะห์ แ ร งทาง จลนศาสตร์ แ ละ
พลศาสตร์ การประยุกต์และสมดุลของ
ระบบเชิงกล การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตร 

 
 
 
1. 04-812-301  
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Mechanics of Machinery 
for Agricultural 
Engineering)  

 
 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 21 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

 

 
 
 

46.66 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Machine Design 

พื้นฐานการออกแบบทางกล  คุณสมบัติ
ของวัสดุ  ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
การออกแบบโครงงาน เพลา  แบริ่ง การ
ยึดชิ้นส่วนด้วยหมุดโบลท์ การเชื่อมต่อ
ด้วยรีเวท จุดเชื่อม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ 
สปริง     อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 

2. 04-812-303  
การออกแบบ
เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
(Machine Design for 
Agricultural 
Engineering)  
  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

66.67 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Machinery 
Systems, Machine 
Design, Prime 
Movers 

กลศาสตร์ของของไหลพื้นฐาน การไหล ความ
ดัน พลังงาน ส่วนประกอบพื้นฐาน ปั๊ม วาล์ว
มอเตอร์ มอเตอร์ระบบพลังงานของของไหล 
ลักษณะสแตติคและไดนามิค การป้อนกลับ
การควบคุม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม กระบอกสูบ 
ฟังก์ชันการถ่ายโอน การตอบสนองเชิงความถี่
ของระบบ การควบคุมแบบ sequence และ
การประยุกต์ในงานวิศวกรรมเกษตร 

3. 04-812-408  
การควบคุมกําลังของไหล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Fluid Power Control 
for Agricultural 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

80 

ระบบท่ีมีระดับของความเป็นอิสระหน่ึง
ระดับ ระบบการสั่นสะเทือนแบบบิด 
ระบบการสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบ
บังคับ วิธีการทําให้ระบบสมดุล ระบบท่ีมี
ระดับของความเป็นอิสระหลายระดับ 
วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุม

4. 04-812-407  
การสั่นสะเทือนทางกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Mechanical Vibration 
for Agricultural 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

20 
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การสั่ นสะ เ ทือน การวิ เคราะห์ก าร
สั่ น ส ะ เ ทื อ น ใ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ทา ง
การเกษตร  การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
สํ าหรับอาคาร เพื่ อการ เกษตร การ
ประยุกต์ใช้การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 

 

คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ท่ีสัมพันธ์
กับการออกแบบเครื่ องจักรกลเกษตร 
หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับ
การเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมือสําหรับ
การดูแลรักษา เครื่องจักรกลสําหรับเก็บ
เกี่ยว และเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ยว การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
เครื่องจักรกลเกษตร การประยุกต์ใช้โดรน
ทางการเกษตร ความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีทางการเกษตร มาตรฐานของ
เครื่ องจักรกลเกษตร การปรับตั้ งและ
ดัดแปลงแก้ ไขเครื่องจักรกลเกษตรให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร 
วัฏจักรของนํ้า  สมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้า 
และพืช  การซึมผ่านผิวดินของนํ้า  การใช้นํ้า
ของพืช  การชลประทานและการระบายนํ้า  
การควบคุม  การพังทลายของดิน  การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า สําหรับเกษตรอัจฉริยะ
สมัยใหม ่

5. 04-812-311       
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสําหรับสมาร์ท
ฟาร์ม 
(Agricultural 
Machinery 
Engineering for Smart 
Farm)  
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

66.67 

หลักการพื้นฐานและคํานิยามทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ สมการสภาวะของก๊าซสมบูรณ์
แบบและตารางสมบัติเธอร์โมไดนามิกส์  
งาน ความร้อน และพลังงานภายใน 
สมการพลังงานและการประยุกต์ใช้งาน 
เ ธอ ร์ โ ม ไดนามิ ก ส์ ข อ ง เ ครื่ อ ง ยนต์  
เชื้อเพลิง และการสันดาป เครื่องยนต์
สันดาปภายในวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี 
โรงจักรต้นกําลังแบบวัฏจักรร่วมและ
กั งหั นก๊ าซ  ความรู้ ด้ านอาคา ร เพื่ อ
การเกษตร และพลังงานทดแทน  

6. 04-812-302  
ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร 
(Power for 
Agricultural Systems) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

6.66 

สมบัติของไหล  สถิตยศาสตร์ของไหล 
สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการ
ความต่อเน่ืองและการเคลื่อนท่ี ความ
คล้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหล
แบบอัดไม่ได้ภายใต้สถานะคงตัว การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
อุ ตสาหกรรม  พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เกษตร 

7. 04-812-205     
หลักการกลศาสตร์ของ
ไหล                      
(Principles of Fluid 
Mechanics) 
  
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

6.66 
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 กฎข้อท่ีหน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อ
ท่ีสองของเธอร์โมไดนามิกส์ แ ล ะ วั ฏ
จักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐาน
การถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 

8. 04-812-204     
หลักการเธอร์โมไดนามิกส์ 
(Principles of 
Thermodynamics)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

6.66 

กลุ่มที่ 2  
ความร้อน ความเย็น 
และของไหลประยุกต์ 
(Heat, Cooling and 
Applied Fluids)  

 
กลศาสตร์ของของไหลพื้นฐาน การไหล ความ
ดัน พลังงาน ส่วนประกอบพื้นฐาน ปั๊ม วาล์ว
มอเตอร์ มอเตอร์ระบบพลังงานของของไหล 
ลักษณะสแตติคและไดนามิค การป้อนกลับ
การควบคุม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม กระบอกสูบ 
ฟังก์ชันการถ่ายโอน การตอบสนองเชิงความถี่
ของระบบ การควบคุมแบบ sequence และ
การประยุกต์ในงานวิศวกรรมเกษตร 

 
1. 04-812-408  
การควบคุมกําลังของไหล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Fluid Power Control 
for Agricultural 
Engineering) 

 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 
 
 

 

 
20 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Heat Transfer 

รูปแบบการส่งผ่านความร้อน โดยวิธีการ
นํา การพา การแผ่รังสี และการประยุกต์ 
อุปกรณ์แลก เปลี่ ยนความร้ อน การ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น การเดือด และการกลั่น
ตัว การนําความรู้จากการส่งผ่านความ
ร้อนมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน เครื่องควบแน่น และอื่นๆ 
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร 

2. 04-812-305  
การถ่ายเทความร้อน
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Heat Transfer for 
Agricultural 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

80 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Heat Transfer, Air 
Conditioning and 
Refrigeration 

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร 
ส ม ดุ ล ม ว ล ส า ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
กระบวนการแปรรูปวัสดุ และผลิตผล
เกษตร หลักการทําแห้งผลิตผลเกษตร      
การแปรสภาพด้วยความร้อน และเก็บ
รักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์เกษตรในห้อง
เย็น การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
และเครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร 

3. 04-812-313  
วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร 
(Agricultural Process 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

80 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Power Plant 

หลักการพื้นฐานและคํานิยามทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ สมการสภาวะของก๊าซสมบูรณ์
แบบและตารางสมบัติเธอร์โมไดนามิกส์  
งาน ความร้อน และพลังงานภายใน สมการ
พลังงานและการประยุกต์ใช้งาน เธอร์โม
ไดนามิกส์ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง และ
การสันดาป เครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏ
จักรคาร์โนต์ เอนโทรปี โรงจักรต้นกําลัง
แบบวัฏจักรร่วมและกังหันก๊าซ ความรู้ด้าน
อาคารเพื่อการเกษตร และพลังงานทดแทน 

4. 04-812-302  
ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร 
(Power for 
Agricultural Systems)
  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 33 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

73.34 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Thermal Systems 
Design 

กฎข้อท่ีหน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อ
ท่ีสองของเธอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักร
คาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการ
ถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม  

5. 04-812-204     
หลักการเธอร์โม
ไดนามิกส์  
(Principles of 
Thermodynamics) 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

 
 

 

13.33 
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สมบัติของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล 
สมการโมเมนตัม และพลังงาน สมการ
ความต่อเน่ือง และการเคลื่อนท่ี ความ
คล้ายและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหล
แบบอัดไม่ได้ภายใต้สถานะคงตัว การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ศ ว ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรม 
 
การประยุกต์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน การปรับปรุงให้ดีขึ้น การเดือด และ
การกลั่นตัว การนําความรู้จากการส่งผ่าน
ความร้อนมาประยุกต์ ใช้ ในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องควบแน่น
และอื่นๆ สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร 
 
งานความร้อนและพลังงานภายใน สมการ
พลังงานและการประยุกต์ใช้งานเธอร์โม
ไดนามิกส์ของเครื่องยนต์เชื้อเพลิง และ
การสันดาป เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
โรงจักรต้นกําลังแบบวัฏจักรร่วม และ
กังหันก๊าซ และพลังงานทดแทน 
 
หลักการทําแห้งผลิตผลเกษตร การแปร
สภาพด้วยความร้อน และเก็บรักษาวัสดุ
และผลิตภัณฑ์เกษตรในห้องเย็น การ
บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และ
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปร
รูปผลผลิตเกษตร 
 
ปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนและมวล
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร การทําความ
เย็นและระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น 
การควบคุมกําลังของไหลสําหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร เครื่องยนต์สันดาปภายใน
สําหรับระบบการเกษตร 
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ
ออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจําลอง
ทางกายภาพและแบบจําลองของปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวกับ 
ชิ้นส่วนท่ีคงท่ีและท่ีมีการไหล และการใช้
งานท่ี เกี่ ยวข้องในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเกษตร 

 
6. 04-812-205     
หลักการกลศาสตร์ของ
ไหล  
(Principles of Fluid 
Mechanics)  
 
 
 
7. 04-812-305  
การถ่ายเทความร้อน
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Heat Transfer for 
Agricultural 
Engineering) 
 
8. 04-812-302  
ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร  
(Power for 
Agricultural Systems) 
 
 
9. 04-812-313  
วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร 

(Agricultural Process 
Engineering) 
 
 
10. 04-811-302 

ปฏบิัติการ
วิศวกรรมเกษตร 1  

(Laboratory for 
Agricultural 
Engineering 1) 
11. 04-812-306 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 2  
(Computer Aided 
Design for Agricultural 
Engineering 2) 

 
จํานวน 3หน่วยกิต 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

จํานวน 3หน่วยกิต 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 
 
 
 
 
จํานวน 3หน่วยกิต 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 
 
 
 
 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 
 
 
 
 
จํานวน 1 หน่วยกิต 
บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติ  42  ชั่วโมง 
 
 
 
 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

 
13.33 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

13.33 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

13.33 
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กลุ่มที่ 3  
ระบบพลวัตและการ
ควบคุมอัตโนมัติ 
(Dynamic Systems 
and Automatics 
Control) ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ 
Dynamic Systems 

 
การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การ
วิ เ คร าะห์ แ ร งทาง จลนศาสตร์ แ ละ
พลศาสตร์ การประยุกต์และสมดุลของ
ระบบเชิงกล การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตร 

 
1. 04-812-301  
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Mechanics of 
Machinery for 
Agricultural 
Engineering)  

 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 
53.33 

พื้นฐานการออกแบบทางกล  คุณสมบัติ
ของวัสดุ  ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
การออกแบบโครงงาน เพลา  แบริ่ง การ
ยึดชิ้นส่วนด้วยหมุดโบลท์ การเชื่อมต่อ
ด้วยรีเวท จุดเชื่อม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ 
สปริง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

2. 04-812-303  
การออกแบบ
เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 
(Machine Design for 
Agricultural 
Engineering)  
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -  ชั่วโมง 

 
 

13.33 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Vibration 

ระบบท่ีมีระดับของความเป็นอิสระหน่ึง
ระดับ ระบบการสั่นสะเทือนแบบบิด 
ระบบการสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบ
บังคับ วิธีการทําให้ระบบสมดุล ระบบท่ีมี
ระดับของความเป็นอิสระหลายระดับ 
วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุม
การสั่ นสะ เ ทือน การวิ เคราะห์ก าร
สั่ น ส ะ เ ทื อ น ใ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ทา ง
การเกษตร  การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
สํ าหรับอาคาร เพื่ อการ เกษตร การ
ประยุกต์ใช้การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 

3. 04-812-407  
การสั่นสะเทือนทางกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร 
(Mechanical Vibration 
for Agricultural 
Engineering) 
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 33 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 
 

73.34 

 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ
ออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลการสร้างแบบจําลอง
ทางกายภาพและแบบจําลองของปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวกับชิ้นส่วน
ท่ีคงท่ีและท่ีมีการไหล และการใช้งานท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เกษตร 

4. 04-812-306  
คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 2 
(Computer Aided 
Design for Agricultural 
Engineering 2)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ช่ัวโมง 

 

66.67 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Automatics 
Control, Internet 
of Things (IoT) and 
AI (use of), 
Robotics 
 

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร 
ส ม ดุ ล ม ว ล ส า ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
กระบวนการแปรรูปวัสดุ และผลิตผล
เกษตร หลักการทําแห้งผลิตผลเกษตร      
การแปรสภาพด้วยความร้อน และเก็บ
รักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์เกษตรในห้อง
เย็น การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
และเครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร 

5. 04-812-313  
วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร  
(Agricultural Process 
Engineering)  
 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

66.67 
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คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ท่ีสัมพันธ์
กับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องจักรกลเกษตร
สํ าห รั บก า ร เ ต รี ยมดิ น  เ ค รื่ อ งปลู ก 
เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า ห รั บ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า 
เครื่องจักรกลสําหรับเก็บเกี่ยว และ
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
เครื่องจักรกลเกษตร การประยุกต์ใช้โดรน
ทางการเกษตร ความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีทางการเกษตร มาตรฐานของ
เครื่องจักรกลเกษตร การปรับตั้งและ
ดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรกลเกษตรให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น  
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักรของนํ้า  
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน  
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้า และพืช  
การซึมผ่านผิวดินของนํ้า  การใช้นํ้าของ
พืช  การชลประทานและการระบายนํ้า  
การควบคุม  การพังทลายของดิน  การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า สําหรับเกษตรอัจฉริยะ
สมัยใหม่ 

6. 04-812-311 
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสําหรับสมาร์ท
ฟาร์ม   
(Agricultural 
Machinery 
Engineering for Smart 
Farm) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

20 

แ น ว คิ ด แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คอมพิว เตอร์   อันตรกิ ริ ย าระหว่ าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมและการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง 

7. 04-621-101  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
(Computer 
Programming) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

20 

กลุ่มที่ 4  
ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical 
Systems)  
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Energy, 
Engineering 
Management and 
Economics, 
Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

 
พื้นฐานการออกแบบทางกล  คุณสมบัติ
ของวัสดุ  ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
การออกแบบโครงงาน เพลา  แบริ่ง การ
ยึดชิ้นส่วนด้วยหมุดโบลท์ การเชื่อมต่อ
ด้วยรีเวท จุดเชื่อม และคัปปลิ้ง การส่ง
กําลังด้วยการขับเกียร์ ขับสายพาน โซ่ 
สปริง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. 04-812-303  
การออกแบบ
เครื่องจักรกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร  
(Machine Design for 
Agricultural 
Engineering)  

 
จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 
 
 
 

 
6.66 

หลักการพื้นฐานและคํานิยามทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ สมการสภาวะของก๊าซสมบูรณ์
แบบและตารางสมบัติเธอร์โมไดนามิกส์  งาน 
ความร้อน และพลังงานภายใน สมการ
พลังงานและการประยุกต์ใช้งาน เธอร์โม
ไดนามิกส์ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง และการ
สันดาป เครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักร
คาร์โนต์ เอนโทรปี โรงจักรต้นกําลังแบบวัฏ

2. 04-812-302
  
ต้นกําลังสําหรับระบบ
การเกษตร 
(Power for 
Agricultural Systems) 

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

6.66 
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จักรร่วมและกังหันก๊าซ ความรู้ด้านอาคาร
เพื่อการเกษตร และพลังงานทดแทน 

 ระบบท่ีมีระดับของความเป็นอิสระหน่ึง
ระดับ ระบบการสั่นสะเทือนแบบบิด 
ระบบการสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบ
บังคับ วิธีการทําให้ระบบสมดุล ระบบท่ีมี
ระดับของความเป็นอิสระหลายระดับ 
วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุม
การสั่ นสะ เ ทือน การวิ เคราะห์ก าร
สั่ น ส ะ เ ทื อ น ใ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ทา ง
การเกษตร  การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
สํ าหรับอาคาร เพื่ อการ เกษตร การ
ประยุกต์ใช้การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 

3. 04-812-407  
การสั่นสะเทือนทางกล
สําหรับวิศวกรรมเกษตร                                       
(Mechanical Vibration 
for Agricultural 
Engineering)   

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -  ชั่วโมง 
 

6.66 

 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ
ออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจําลอง
ทางกายภาพและแบบจําลองของปัญหา
ทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีเกี่ยวกับชิ้นส่วน
ท่ีคงท่ีและท่ีมีการไหล และการใช้งานท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เกษตร 

4. 04-812-306  
คอมพิวเตอร์ช่วยงานการ
ออกแบบสําหรับวิศวกรรม
เกษตร 2              
(Computer Aided 
Design for Agricultural 
Engineering 2)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -  ชั่วโมง 
 

20 

 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร 
ส ม ดุ ล ม ว ล ส า ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
กระบวนการแปรรูปวัสดุ และผลิตผล
เกษตร หลักการทําแห้งผลิตผลเกษตร      
การแปรสภาพด้วยความร้อน และเก็บ
รักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์เกษตรในห้อง
เย็น การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
และเครื่องจักรกล หลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร 

5. 04-812-313  
วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร  
(Agricultural Process 
Engineering)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 
 

13.33 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Engineering 
Management and 
Economics, Fire 
Protection System 

คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืช ท่ีสัมพันธ์
กับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตร 
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องจักรกลเกษตร
สํ าห รั บก า ร เ ต รี ยมดิ น  เ ค รื่ อ งปลู ก 
เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า ห รั บ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า 
เครื่องจักรกลสําหรับเก็บเกี่ยว และ
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
เครื่องจักรกลเกษตร การประยุกต์ใช้โดรน
ทางการเกษตร ความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีทางการเกษตร มาตรฐานของ
เครื่องจักรกลเกษตร การปรับตั้งและ
ดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรกลเกษตรให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น  

6. 04-812-311  
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสําหรับสมาร์ท
ฟาร์ม    
(Agricultural 
Machinery 
Engineering for Smart 
Farm)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ    -   ชั่วโมง 

 

6.67 
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เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร วัฏจักรของนํ้า  
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน  
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้า และพืช  
การซึมผ่านผิวดินของนํ้า  การใช้นํ้าของ
พืช  การชลประทานและการระบายนํ้า  
การควบคุม  การพังทลายของดิน  การ
อนุรักษ์ดินและนํ้า สําหรับเกษตรอัจฉริยะ
สมัยใหม่ 
กฎข้อท่ีหน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์กฎข้อท่ี
สองของเธอร์โมไดนามิกส์ แ ล ะ วั ฏ
จักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐาน
การถ่ายโอนความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม หลักการการจัดการ
ความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 

7. 04-812-204     
หลักการเธอร์โม
ไดนามิกส์  
(Principles of 
Thermodynamics)  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   -   ชั่วโมง 

 
 

 

13.34 

ปฏิบัติการ 
1. ห้องปฏิบัติการ 
Dynamic Lab 
1.1 สมดุลสแตติกส์
และไดนามิกส์ 
1.2 เฟืองเกียร์รถยนต์
ธรรมดา 
1.3 การวดัการ
สั่นสะเทือนของ
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
1.4 การสั่นสะเทือน
ของเครื่องจักรกล
เกษตร 
2. ห้องปฏิบัติการ 
Material Testing 
Lab 
2.1 การทดสอบแรง
ดึงวัสดุ 
2.2 การทดสอบแรง
กดวัสดุ 
2.3 การทดสอบความ
ล้าของวัสดุ 
2.4 การทดสอบการ
บิดของวัสดุ 
3. ห้องปฏิบัติการ 
Thermodynamic 
& Heat Transfer 
Lab 
3.1 การทดสอบการ
นําความร้อนแนว
เส้นตรง 
3.2 การทดสอบการ
นําความร้อนแนวรัศมี 

 
การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
วิชาภาคทฤษฎีท่ีเป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกรดังวิชาต่อไปน้ี  การสั่นสะเทือน
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร  การถ่ายเท
ความร้อนและมวลสําหรับงานวิศวกรรม
เกษตร การทําความเย็นและระบบเก็บ
รักษาด้วยความเย็น การควบคุมกําลังของ
ไหลสําหรับงานวิศวกรรมเกษตร ต้นกําลัง
สําหรับระบบการเกษตร เครื่องยนต์
สันดาปภายในสําหรับระบบการเกษตร 
ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม 

 
1. 04-811-302  
ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 1  
(Laboratory for 
Agricultural 
Engineering 1) 

 
จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย  -   ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

 
73.34 

การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
วิชาภาคทฤษฎีท่ีเป็นวิชาบังคับของสภา
วิศวกรดังวิชาต่อไปน้ี  การออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร กลศาสตร์ของไหล 
เธอร์ โมไดนามิกส์   กลศาสตร์ วั สดุ  
กลศาสตร์เครื่องจักรกลสําหรับวิศวกรรม
เกษตร การประเมินความเสี่ยง การค้นหา
และการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

2. 04-811-403  
ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตร 2   
(Laboratory for 
Agricultural 
Engineering 2) 

จํานวน  1 หน่วยกิต 
บรรยาย  -  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ   45  ชั่วโมง 

 

93.34 
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3.3 การทดสอบการ
พาความร้อนแบบ
อิสระ 
3.4 การทดสอบการ
พาความร้อนแบบ
บังคับ 
3.5 การทดสอบระบบ
ทําความเย็นแบบอัด
ไอ 
3.6 การวัดสมรรถนะ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
3.7 การทดสอบ
สมรรถนะหม้อนํ้า 
3.8 การทดสอบค่า
ความร้อนเชื้อเพลิง 
3.9 เครื่องยนต์
สันดาปภายในชนิด
ดีเซล 
3.10 เครื่องยนต์
สันดาปภายในชนิด
เบนซิน 
3.11 การวัดไอเสีย
และการวิเคราะห์ไอ
เสียรถยนต ์
4. ห้องปฏิบัติการ 
Fluid Mechanics 
Lab 
4.1 การไหลและแรง
เสียดทานในท่อ 
4.2 การทดสอบและ
สมรรถนะของปั๊ม 
4.3 การทดสอบกังหัน
นํ้าเพลตัน (Pelton 
turbine) 
4.4 การทดสอบอัตรา
การไหล 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
ตารางเทียบองค์ความรู้ตามข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับรองสําหรับผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2567 

ลําดับ หมวด/องค์ความรู้ 

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผู้สอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 

หน่วยกิต 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์     

 คณิตศาสตร์ 09-111-141 Calculus for Engineers 1  3(3-0-6) อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (ม.รามคําแหง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.พงศกร สุนทรายุทธ์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มจธ.) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มจธ.) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์(มจธ.) 

  09-111-142 Calculus for Engineers 2  3(3-0-6) อาจารย์วาสนา ทองกําแหง 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (ม.รามคําแหง) 
อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา 
วท.บ. คณิตศาสตร์  (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (ม.รามคําแหง) 

  04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6) รศ.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
M. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 

 ฟิสิกส์ 09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มศก) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ผศ.ภูริพัฒน์ กันธา 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (มช.) 
วท.ม. วัสดุศาสตร์ (มช.) 
วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มช.) 

  09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 
 

1(0-3-1) ผศ.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์  (มจธ.) 
ผศ.วรนุศย์ ทองพูล 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มศก.) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
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  09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) ผศ.รวมพร โพธ์ิทอง 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (มช.) 
วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มช.) 
ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มข.) 
วท.ด. ฟิสิกส์ (ม.สุรนารี) 

  09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) ผศ.สุรฤทธ์ิ ปี่เพราะ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.มหิดล)  
Ph.D. Chemical Physics (ม.มหิดล)  
ผศ.ศราวุธ ใจเย็น 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลยี (จุฬาฯ) 
วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (จุฬาฯ) 

 เคมี 04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6) อาจารย์พุทธิพร เทียมสินสังวร 
วศ.บ. เคมี (มข.) 
วศ.ม. เคมี  (มข.) 
ผศ. รินลดา สิริแสงสว่าง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 

  04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) อาจารย์พุทธิพร เทียมสินสังวร 
วศ.บ. เคมี (มข.) 
วศ.ม. เคมี  (มข.) 
ผศ. รินลดา สิริแสงสว่าง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 

2 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม     
 กลุ่มท่ี 1 พื้นฐานการออกแบบ 

(Design Fundamentals) ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 
Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 

04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) ดร.มานพ  แย้มแฟง 
อส.บ. เครื่องกล (มศว.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.) 
วศ.ด. เครื่องกล (มจธ.) 
นายนพพร เปรมใจ 
วศ.บ. เครื่องกล (มจพ.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มจพ.) 
นายจักรวาล  บุญหวาน 
 อส.บ. เครื่องกล (ม.ศรีปทุม) 
 วศ.บ. เทคโนโลยีอุณหภาพ (มจธ.) 
 วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.) 

  04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (มจธ.) 
D.Eng. Mecanical Eng. (Nippon Institue of 
Technology, Saitama, Japan) 
ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม. ความปลอดภัย (มก.) 
Ph.D. Advanced Fibro Science  
(Kyoto Institute of Technology, 
Japan) 
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 04-411-203 Manufacturing Processes 3(3-0-6) ผศ.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง 
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. การผลิต (มจพ.) 
D. Eng. Material Science (Nagaoka 
Univ. of Technology, Niigata, Japan) 

 04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Eng. (AIT) 
ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

 04-811-201 Computer Aided Design for Agricultural 
Engineering 1 

3(2-3-5) รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Eng. (AIT) 

 กลุ่มท่ี 2 ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital Literacy) ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ Digital Technology in 
Mechanical Engineering 

04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) ผศ.พฤศยน นินทนาวงศา 
B.Eng. Electrical Eng. (Sirindhorn 
International Institute of Technology, 
Thammasat Univ.) 
M.Eng. Computer Eng. (King Monkut’s 
Univ. of Technology Thanburi) 
M.S. Electrical Engineering (Boston Univ., 
Massachusetts, USA) 
Ph.D. Computer Eng. (Northeastern 
Univ., Massachusetts, USA) 
ดร.กิตติวัณณ์  น่ิมเกิดผล  
วศ.บ. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล) 
M.Eng. Computer Engineering (King 
Monkut’s Univ. of Technology Thanburi) 
D.Eng. Integrated Bioscience and 
Technology (Nagaoka Univ. of 
Technology, Niigata, Japan) 
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 กลุ่มท่ี 3 พื้นฐานทางความร้อนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ Thermodynamics, Fluid 
Mechanics 

04-820-204 Principles of Thermodynamics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-820-205 Principles of Fluid Mechanics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 

 กลุ่มท่ี 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์
วัสดุ (Engineering Materials and 
Mechanics of Materials) ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ Engineering 
Materials, Solid Mechanics 

04-720-201 Engineering Materials 3(3-0-6) ดร.อรรถพล  สิมประดิษฐ์พันธุ์ 
วศ.บ. พลาสติก (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน  (มจธ.) 
Ph.D. Nanoscience and 
Nanotechnology (สจล.) 
ผศ.สมหมาย  ผิวสอาด 
ศษ.บ. เคมี (มช.) 
M.Eng. Chemical Engineering (Osaka 
Univ., Osaka, Japan) 
Ph.D. Chemical Engineering (Osaka 
Univ., Osaka, Japan) 
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 04-311-202 Mechanics of Materials 3(3-0-6) ผศ.เทอดเกียรติ  ลิมปิทีปราการ 
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
M.S. Mechanical Eng. (Oklahoma 
State Univ., United States of 
America) 
Ph.D. Mechanical Eng. (Florida 
Atlantic Univ., United States of 
America) 
 
 
 

 04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) ดร.วินัย จันทร์เพ็ง 
 วศ.บ. เครื่องกล (มทร.) 
 วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
 วศ.ด. เครื่องกล (มช.) 
 ผศ.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ 
 วศ.บ. เครื่องกล (มศว.) 
 วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
 ปร.ด. ศาสตร์ (มก.) 

 กลุ่มท่ี 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and 
Environment) 

04-812-204 Principles of Thermodynamics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

  04-812-205 Principles of Fluid Mechanics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
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  04-411-101 Basic Engineering Training 3(1-6-4) รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Eng. (AIT) 
ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

  04-811-302 Laboratory for Agricultural Engineering 1 1(0-3-1) ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

  04-811-403 Laboratory for Agricultural Engineering 2 1(0-3-1) ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 
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  04-812-303 Machine Design for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
อาจารย์วีรศักดิ์  หมู่เจริญ 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

  04-812-311 Agricultural Machinery Engineering  
for Smart Farm 

3(3-0-6) รศ.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
M. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph. D. Mechanical Engineering  
(King’s College, Univ. of London, 
London)   
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3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม     
 กลุ่มท่ี 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ Machinery 
Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

04-812-301 Mechanics of Machinery for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Eng. (AIT) 

 04-812-303 Machine Design for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
อาจารย์วีรศักดิ์  หมู่เจริญ 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

 04-812-408 Fluid Power Control for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 

 04-812-205 Principles of Fluid Mechanics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
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 04-812-204 Principles of Thermodynamics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-812-407 Mechanical Vibration for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 

 04-812-311 Agricultural Machinery Engineering for 
Smart Farm 

3(3-0-6) รศ.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
M. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph. D. Mechanical Engineering  
(King’s College, Univ. of London, 
London)   

 04-812-302 Power for Agricultural Systems 3(3-0-6) นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
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 กลุ่มท่ี 2 ความร้อน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling 
and Applied Fluids) ความรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems 
Design 

04-812-408 Fluid Power Control for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 

 04-812-305 Heat Transfer for Agricultural Engineering 3(3-0-6) ผศ.ดลหทัย  ชูเมฆา         
วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มก.)  

 04-812-313 Agricultural Process Engineering 3(3-0-6) ผศ.ดลหทัย  ชูเมฆา         
วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มก.) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-812-302 Power for Agricultural Systems 3(3-0-6) นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 

 04-812-204 Principles of Thermodynamics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
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 04-812-205 Principles of Fluid Mechanics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 

 04-811-302 Laboratory for Agricultural Engineering 1 1(0-3-1) ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
วศ.บ. เครื่องกล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
D. Eng. Mechatronics (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

 04-812-306 Computer Aided Design for Agricultural 
Engineering 2 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Engineering (AIT) 
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 กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู้ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

04-812-301 Mechanics of Machinery for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Eng. (AIT) 

 04-812-303 Machine Design for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
อาจารย์วีรศักดิ์  หมู่เจริญ 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

 04-812-407 Mechanical Vibration for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 

 04-812-306 Computer Aided Design for Agricultural 
Engineering 2 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Engineering (AIT) 
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 04-812-313 Agricultural Process Engineering 3(3-0-6) ผศ.ดลหทัย  ชูเมฆา         
วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มก.) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-621-101 Computer Programming 3(3-0-6) ผศ.พฤศยน นินทนาวงศา 
B.Eng. Electrical Eng. (Sirindhorn 
International Institute of Technology, 
Thammasat Univ.) 
M.Eng. Computer Eng. (King Monkut’s 
Univ. of Technology Thanburi) 
M.S. Electrical Engineering (Boston Univ., 
Massachusetts, USA) 
Ph.D. Computer Eng. (Northeastern 
Univ., Massachusetts, USA) 
ดร.กิตติวัณณ์  น่ิมเกิดผล  
วศ.บ. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล) 
M.Eng. Computer Engineering (King 
Monkut’s Univ. of Technology Thanburi) 
D.Eng. Integrated Bioscience and 
Technology (Nagaoka Univ. of 
Technology, Niigata, Japan) 

 04-812-311 Agricultural Machinery Engineering for 
Smart Farm 

3(3-0-6) รศ.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
M. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph. D. Mechanical Engineering  
(King’s College, Univ. of London, 
London)   
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 กลุ่มท่ี 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical Systems) ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, 
Fire Protection System, 
Computer-Aided Engineering 
(CAE) 

04-812-303 Machine Design for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
อาจารย์วีรศักดิ์  หมู่เจริญ 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 

 04-812-204 Principles of Thermodynamics 3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-812-407 Mechanical Vibration for Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
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 04-812-306 Computer Aided Design for Agricultural 
Engineering 2 

3(3-0-6) รศ.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Sc. Mechanics and Engineering 
Design (Univ. of Hanover, 
Niedersachsen, Germany) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
D.Eng. Agricultural Engineering (AIT) 

 04-812-313 Agricultural Process Engineering 3(3-0-6) ผศ.ดลหทัย  ชูเมฆา         
วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มก.) 
ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

 04-812-311 Agricultural Machinery Engineering for 
Smart Farm 

3(3-0-6) รศ.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มก.) 
M. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
D. Eng. Agricultural Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ผศ.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M. Eng. Agricultural Machinery and 
Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph. D. Mechanical Engineering  
(King’s College, Univ. of London, 
London)   

 04-812-302 Power for Agricultural Systems 3(3-0-6) นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ  
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. เครื่องกล (สจล.) 
ว่าท่ีร้อยตรีจุลพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร (สจล.) 
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องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
(Calculus for Engineers 1) 
 
 
 

1. อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ ์
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 

09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
(Calculus for Engineers 2) 

1. อาจารย์วาสนา ทองกําแหง 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2. อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

04-000-202 แคลคูลัสประยุกต์สาํหรับงานวิศวกรรม 
(Applied Calculus for Engineering) 

1. รองศาสตราจารยร์ุ่งเรือง กาลศริิศิลป ์
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
M.Eng Agricultural Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
D.Eng Agricultural Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 

04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร 
(Chemistry for Engineers) 

1. อาจารย์พุทธิพร เทียมสินสังวร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินลดา สิรแิสงสว่าง 
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

04-711-102 ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 
(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1. อาจารย์พุทธิพร เทียมสินสังวร 
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินลดา สิรแิสงสว่าง 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
(Physics for Engineers 1) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เอีย่มพนากิจ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 
วท.ม. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  กันธา 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํหรับวิศวกร 1 
(Physics Laboratory for Engineers 1) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุศย ์ทองพูล 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศลิปากร) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

09-410-143 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
(Physics for Engineers 2) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร โพธ์ิทอง 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 

2. ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํหรับวิศวกร 2 
(Physics Laboratory for Engineers 2) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรฤทธ์ิ  ปี่เพราะ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยมหดิล)  
Ph.D. Chemical Physics (มหาวทิยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมติร) 
วท.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลยี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลยีร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 
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องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering  
                Mechanics) 
 
 
 

1. นายมานพ  แย้มแฟง 
อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี)  
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. นายนพพร เปรมใจ 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 10  ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ.2558-2562 

3. นายจักรวาล  บุญหวาน 
 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยศรีปทุม) 
 วศ.บ.เทคโนโลยีอุณหภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ  
 จอมเกล้าธนบุรี) 
 วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
 ประสบการณส์อน 21 ปี 

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม  
                (Engineering Drawing) 
 
 
 

1. นายกุลชาติ   จุลเพ็ญ 
วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
D.Eng. Mecanical Engineering 
(Nippon Institue of Technology, Saitama, 
Japan) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ.2558-2562 

2. นางสาวปรกช   สิริสุวณัณ ์
Ph.D. Advanced Fibro Science  
(Kyoto Institute of Technology, Japan) 
วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภยั 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 
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04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                (Computer Programming) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤศยน   นินทนาวงศา 
B.Eng. Electrical Engineering (Sirindhorn 
International Institute of 
Technology,Thammasat University) 
M.Eng. Computer Engineering (King Monkut’s 
University of Technology Thanburi) 
M.S. Electrical Engineering (Boston University, 
Massachusetts, USA) 
Ph.D. Computer Engineering (Northeastern 
University,Massachusetts,USA) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 

2. นายกิตติวณัณ์  นิ่มเกิดผล  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล) 
M.Eng. Computer Engineering (King Monkut’s 
University of Technology Thanburi) 
D.Eng. Integrated Bioscience and Technology 
(Nagaoka University of Technology, Niigata, 
Japan) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ.2558-2562 

04-720-101  วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 
 

1. นายอรรถพล  สิมประดิษฐ์พันธุ ์
วศ.บ.วิศวกรรมพลาสติก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  ผิวสอาด 
ศษ.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Chemical Engineering (Osaka University, 
Osaka, Japan) 
Ph.D. Chemical Engineering (Osaka University, 
Osaka, Japan) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

04-311-202 กลศาสตร์วสัด ุ  
(Mechanics of Materials) 

1. ผศ.ดร.เทอดเกยีรติ  ลิมปิทีปราการ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
M.S.(Mechanical Eng.) Oklahoma State 
University, United States of America 
Ph.D. (Mechanical Eng.) Florida Atlantic 
University, United States of America  
อาจารย์ประจํา ประสบการณ์สอน  25  ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
04-411-203 กระบวนการผลติ  
(Manufacturing Processes) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยะ   ปราณตีพลกรัง 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  
(สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี) 
วศ.ม. วิศวกรรมการผลติ  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
D. Eng. Material Science (Nagaoka University of 
Technology, Niigata, Japan) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ.2558-2562 

04-812-204   หลักการเธอรโ์มไดนามิกส์   
(Principles of Thermodynamics) 

1. รศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
D. Eng. (Agricultural Engineering),Asian Institute 
of Technology Thailand, 2555 
M. Sc. (Mechanics and Engineering Design), 
University of Hanover, Niedersachsen, Germany, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. รองศาสตราจารยส์ุนัน ปานสาคร 
วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน)  
M.Eng. Post-harvest and Food Process 
Engineering (Asian Institute of Technology, 
Thailand)  
D.Eng. Food Engineering and Bioprocess 
Technology (Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 

04-812-205 หลักการกลศาสตร์ของไหล  
(Principles of Fluid Mechanics) 

1. รศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
D. Eng. (Agricultural Engineering),Asian Institute 
of Technology Thailand, 2555 
M. Sc. (Mechanics and Engineering Design), 
University of Hanover, Niedersachsen, Germany, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วันทา 
วศ.บ. วิศวกรรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วศิวกรรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) 
วศ.ด. วิศวกรรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
04-812-301 กลศาสตร์เครื่องจักรกลสําหรับวิศวกรรม
เกษตร  
(Mechanics of Machinery for Agricultural 
Engineering) 
 

1. รศ.ดร.จตรุงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มก. 
D.Eng.(Agricultural Engineering) AIT 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 

04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกลสาํหรับ
วิศวกรรมเกษตร  
(Machine Design for Agricultural Engineering) 

1. รศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีม่วง 
D. Eng. (Agricultural Engineering),Asian Institute 
of Technology Thailand, 2555 
M. Sc. (Mechanics and Engineering Design), 
University of Hanover, Niedersachsen, Germany, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. อาจารย์วีรศักดิ์  หมู่เจริญ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2547 
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก),  สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2532 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 

04-812-408 การควบคุมกําลังของไหลสําหรบัวิศวกรรม
เกษตร  
(Fluid Power Control for Agricultural Engineering) 

1. ดร.วิพุธ  ตุวยานนท์ 
D. Eng. (Mechatronics), Asian Institute of 
Technology, Thailand, 2561 
M. Eng. (Mechatronics), Asian Institute of 
Technology, Thailand, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549 
ประสบการณ์สอน 2 ปี 

2. ว่าท่ีร้อยตรีจลุพงศ์  พฤกษะศรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2553 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
04-812-407 การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวศิวกรรม
เกษตร  
(Mechanical Vibration for Agricultural Engineering) 

    รศ.ดร.เกรยีงไกร  แซมสีม่วง 
D. Eng. (Agricultural Engineering),Asian Institute 
of Technology Thailand, 2555 
M. Sc. (Mechanics and Engineering Design), 
University of Hanover, Niedersachsen, Germany, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 

04-812-305  การถ่ายเทความร้อนสําหรับงานวศิวกรรม
เกษตร  
(Heat Transfer for Agricultural Engineering) 

1. ผศ.ดร.ดลหทัย  ชูเมฆา         
ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ), 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2542 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 

04-812-306  คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบสําหรับ
วิศวกรรมเกษตร 2   
(Computer Aided Design for Agricultural Engineering 
2) 

1) รศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสมี่วง 
D. Eng. (Agricultural Engineering),Asian Institute 
of Technology Thailand, 2555 
M. Sc. (Mechanics and Engineering Design), 
University of Hanover, Niedersachsen, Germany, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 
2) รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ ์
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มก. 
D.Eng.(Agricultural Engineering) AIT 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

04-812-311  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับสมาร์ท
ฟาร์ม   
(Agricultural Machinery Engineering for Smart Farm) 

1. รศ.ดร.รุ่งเรือง  กาลศิรศิิลป ์
D. Eng. (Agricultural Engineering), Asian Institute 
of Technology, Thailand, 2543 
M. Eng. (Agricultural Engineering), Asian Institute 
of Technology, Thailand, 2536 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2531 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
2. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดษิฐ์ 

Ph. D. (Mechanical Engineering),  
King’s College, University of London, London, 
United Kingdom, 2554   
M. Eng. (Agricultural Machinery and 
Engineering), Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร),  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2545 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเกษตร  
(Preparation for Agricultural Engineering Project) 
 

รศ.ดร.จตรุงค์ ลังกาพินธุ์ 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มก. 
D.Eng.(Agricultural Engineering) AIT 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

04-812-310  โครงงานวิศวกรรมเกษตร 
 (Agricultural Engineering Project) 

รศ.ดร.รุ่งเรือง  กาลศริิศลิป ์
D. Eng. (Agricultural Engineering), Asian Institute 
of Technology, Thailand, 2543 
M. Eng. (Agricultural Engineering), Asian Institute 
of Technology, Thailand, 2536 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2531 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 

04-812-313  วิศวกรรมการแปรรปูผลติผลเกษตร 
(Agricultural Process Engineering) 

1. ผศ.ดร.ดลหทัย  ชูเมฆา         
ปร.ด. (เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ), 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2542 
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

2. ผศ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร),  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2540 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
04-812-302  
ต้นกําลังสําหรับระบบการเกษตร 
(Power for Agricultural Systems) 

1. นายวีรศักดิ์  หมู่เจริญ   
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2532 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2. ว่าท่ีร้อยตรีจลุพงศ์  พฤกษะศร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2553 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 

เคยรับรองปริญญา ปี พ.ศ. 2558-2562 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  โดยมีอาคาร

ปฏิบัติการ 3 อาคาร  และมีห้องปฏิบัติการแบ่งตามหมวดวิชาได้ดังนี้ 
1. อาคารและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ห้องปฏิบัติการเพ่ือการศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 

2.1 ห้องปฏิบัติการเครื่องต้นกําลัง/แทรกเตอร์/เครื่องจักรกลเกษตร 
2.2 ห้องปฏิบัติการ Machine Design 

  2.3 ห้องปฏิบัติการ Control Lab 
3. ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

3.1 ห้องปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหล  
3.2 ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องยนต์  
3.3 ห้องปฏิบัติการด้านเธอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อน 
3.4 ห้องปฏิบัติการด้านพลังงานและการเคลื่อนที่  
3.5 ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบวัสดุ  
3.6 ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบและเขียนแบบ 

โดยแต่ละห้องปฏิบัติการ สามารถที่จะแบ่งงานประลองออกเป็นเรื่องๆ ได้ดังนี้  
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1. อาคารและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ที่ตัง้ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 
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 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 

1.3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
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1.4 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 
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1.5 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 
 

 

 
1.6 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 3 
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2. ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
 2.1 ห้องปฏิบัติการเครื่องต้นกําลัง/แทรกเตอร์/เครื่องจักรกลเกษตร 

เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย ชุดเครื่องต้นกําลัง ดีเซล, ชุดเครื่องต้นกําลัง เบนซิน, 
ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เล็ก, ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่, ชุดทดสอบกําลังเครื่องยนต์
เล็กดีเซล, รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก, รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่, ชุดอุปกรณต์่อพ่วงแทรกเตอร์, ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง
แทรกเตอร์ (ประเภทไถ) 

 

               

 
         ชุดเครื่องต้นกําลัง ดีเซล                        ชุดเครื่องต้นกําลัง เบนซิน 

 

               
 

ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เล็ก           ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 
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              ชุดทดสอบกําลังเครื่องยนต์เล็กดีเซล                       แทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
 

               
 

         แทรกเตอร์ขนาดใหญ่                   ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ 
 

          
 

        ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์             รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 
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2.2 ห้องปฏิบัติการ Machine Design 
  เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย ชุดสาธิตการถอด-ติดตั้งตลับลูกปืนในเสื้อรูกลม ชุด

สาธิต Bevel gear, ชุด Clutch/Brake Unit, ชุดสาธิตการส่งกําลังด้วยคลัชต์ไฟฟ้าและเบรคไฟฟ้า, ชุดทดสอบดัด
โค้งของคาน, ชุดสาธิตซินโครนัสคลัชต์ด้วยด้ามมือ, ชุดสาธิตการถอดประกอบตลับลูกปืนแบบอัดฉีดน้ํามัน , ชุด
สาธิตการถอดประกอบตลับลูกปืนแบบปลอกปรับขนาดเพลา , ชุดสาธิต Worm gear, ชุดสาธิตการตัดต่อโซ่, ชุด
สาธิตการถอดประกอบ คับปลิ้ง โดยหวัขอ้การทดลองนั้น จะประกอบไปด้วย  

1. กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล-กลุ่มการทํางานของชิ้นส่วนทางกล 
2. การวัดสมดุลจากการหมุน-สมดุลสแตติกและสมดุลไดนามิกส์ของเพลา 

 

       
 

       ชุดสาธิตการถอด-ติดตั้งตลับลูกปืนในเสื้อรูกลม      ชุดสาธิต bevel gear 
 

       
 

                     ชุด Clutch/Brake Unit                       ชุดสาธิตการส่งกําลังด้วยคลัชต์  
                                                                             ไฟฟ้าและเบรกไฟฟ้า 
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                      ชุดทดสอบดัดโค้งของคาน      ชุดสาธิตซินโครนัสคลัชต์ด้วยด้ามมือ 
 

       
 

                   ชุดสาธิตการถอดประกอบตลับ                          ชุดสาธิตการถอดประกอบตลับ 
                       ลูกปืนแบบอัดฉีดน้ํามัน             ลูกปืนแบบปลอกปรับขนาดเพลา 
 

               
  

ชุดสาธิต worm  gear     ชุดสาธิตการตัดต่อโซ่ 
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            ชุดสาธิตการถอดประกอบ คับปลิ้ง                 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน  
                                                                                Torque limiting clutch 

 

 
ชุดทดลองเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว 
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2.3 ห้องปฏิบัติการ Control Lab 
  เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย ตัวอย่างชุดประลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์,  ตัวอย่าง

อุปกรณ์ประกอบการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยหัวข้อการทดลอง จะประกอบด้วย 
1. ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   
 

      
 

ตัวอย่างชุดประลองนิวแมติกส์และไฮโดรลิกส์ 
 

      
 

ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบการสอนนิวแมติกส์และไฮโดรลิกส์ 
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3. ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 3.1 ห้องปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหล   
 ชุดสาธิตชิ้นส่วนเครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง ชุดสาธิตชิ้นส่วนเครื่องสูบแบบลูกสูบ , ชุดสาธิตการสูญเสีย
ภายในท่อ, ชุดทดสอบ Multi Pumps Test, ชุดทดสอบหาอัตราการไหล ,  Mini Series and Parallel Pump 
Test Set,  Water Hammer Test Set, Two Stage Air Compressor Test Set 

หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย  
1. เรื่อง การไหลและความเสียดทานในท่อ   
2. เรื่อง ปัม๊และมอเตอร์  
3. เรื่อง การทดสอบการสูญเสียพลังงานภายในท่อ   
4. เรื่อง การทดสอบหาอัตราการไหลของของไหลในท่อ 

 

       
 

ชุดสาธิตการสูญเสียภายในท่อ (Losses in Pipe)                    ชุดทดสอบ Multi Pumps Test 
 

        
 

ชุดทดสอบหาอัตราการไหล                              ชุดทดสอบหาอัตราการไหล    
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ชุดทดสอบ Multi Pumps Test                         Water Hammer Test Set 
 

       
 
        Two Stage Air Compressor Test Set                             Hydraulic Bench 

 

          
 

                   Hydrostatic Bench                                         ชุดทดสอบหาอัตราการไหล 
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3.2 ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องยนต์  
  เครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เครื่องตรวจวัดก๊าซไอเสีย 

ชุดเกียร์แบบธรรมดา เฟืองเกียร์  
หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย 
1. กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล–กลุ่มการทํางานของชิ้นส่วนทางกล 
2. วัดค่าความหนืดของน้ํามัน  
3. ขบวนเกียร์–เกียร์รถยนต์   
4. วัดและวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 
5. วัดสมรรถนะเครื่องยนต์–การทํางานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน–ดีเซล   
6. วัดสมรรถนะเครื่องยนต์–การทํางานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน–เบนซิน 

 

              

 
            ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก                                ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก 

 

        
            เครื่องตรวจวัดก๊าซไอเสีย                                         ชุดเกียร์แบบธรรมดา 
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เฟืองเกียร์ 

 

 
ชุดทดสอบเกียร์รถยนต์ธรรมดาขับหลัง เกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์  
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3.3 ห้องปฏิบัติการด้านเธอร์โมไดนามิกส์ และการถ่ายเทความร้อน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง ประกอบด้วย ชุดทดสอบการปรับอากาศ , Refrigerating Study Low 

Temperature with Calorimeter, Demonstrative Refrigeration Study Units, เ ค รื่ อ ง วั ด ค่ า ค ว า ม ร้ อ น
เชื้อเพลิง, ชุดทดสอบการนําความร้อน, หม้อไอน้ําขนาดเล็ก 

  หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย  
1. ปฏิบัติการทางหม้อไอน้ํา 
2. ปฏิบัติการทางกฎข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 (สมดุลพลังงาน) 
3. ปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน 
4. การทําความเย็น   
5. การปรับอากาศ  
6. การวัดค่าความร้อนเชื้อเพลิง   

 

         
            ชุดทดสอบการปรับอากาศ                          Refrigerating Study Low Temperature  
                                                                                      with Calorimeter 
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        หม้อไอน้ําขนาดเล็ก                                          เครื่องวัดค่าความร้อนเชื้อเพลิง 
 

 

 
เครื่องทดสอบค่าการนําความร้อนด้วยวิธีการถ่ายเทความร้อนตามแนวแกน X  
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เครื่องทดสอบค่าการนําความร้อนด้วยวิธีการถ่ายเทความร้อนตามแนวรัศมี  

 

 
ชุดทดลองโรงจักรต้นกําลังขนาดเล็ก 

 

 
ชุดทดลองการพาความร้อนแบบอิสระและบังคับในงานวิศวกรรมเกษตร 
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ชุดเครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
                                 Demonstrative Refrigeration Study Units 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

3.4 ห้องปฏิบัติการด้านพลังงาน และการเคลื่อนที่  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง ประกอบด้วย เครื่องทดสอบ Static และ Dynamic balancing,                      

เครื่องวัดการสั่นสะเทือน 
  หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย 
1. การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (เสียง) 
2. การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (ความถี)่ 
3. การวัดสมดุลจากการหมุน – สมดุลสแตติกและสมดุลไดนามิกส์ของเพลา 

 

               
  เครื่องทดสอบ Static และ Dynamic balancing                        เครื่องวัดการสั่นสะเทือน 
 

 
ชุดสมดุลสแตติกส์และไดนามิกส์สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร 
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3.5 ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบวัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง ประกอบด้วย ชุดตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค เครื่องทดสอบความแข็ง 

เครื่องทดสอบความล้า ชุดทดสอบแรงบิด อุปกรณ์เปรียบเทียบความหนาแน่น ชุดทอสอบความแข็งแรงวัสดุ เครื่อง
ตัดชิ้นงานทดสอบ ชุกทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 

  หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย 
1. การทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึงหรือแรงกดของวัสดุ 
2. การทดสอบโครงสร้างและความแข็งแรงของวัสดุ 
3. การทดสอบแรงบิด 

                      
                  ชุดตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค                                   ชุดทดสอบแรงบิด 
 

             
           อุปกรณ์เปรียบเทียบความหนาแน่น                            ชุดทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 
 

             
                ชุดขัดผิวชิ้นงานทดสอบ                              ชุดทดสอบความแข็งแรงวัสดุ 
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               เครื่องทดสอบความแข็ง                                      เครื่องทดสอบความล้า 

 

 
 เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบ 

 
ชุดเครื่องทดสอบสมบัติวัสดุทางวิศวกรรมเกษตร 
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3.6 ห้องปฏิบัติการด้านการเขียนแบบ และออกแบบเครื่องจักร 
 

 
 

 
 

 
3.6.1  โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

ห้องปฏิบัติการด้านการเขียนแบบ และออกแบบเครื่องจักร ใช้ SolidWorks EDU Edition 
NETWORK- 60 User serial number: 9710026468614256M497NDG9 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
   2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการหนังสือตํารา วารสาร 
ปริญญานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาที่เปิด
สอน ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/lib-eng/home และสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดที่ (www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx) 

ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย หนังสือตํารา หนังสืออ้างอิง 
39,959 เล่ม  หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อเรื่อง  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 24 รายการ วารสารวิชาการฉบับ
ล่วงที่จัดส่งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงปริญญานิพนธ์ จํานวน 2,380 เล่ม  วิทยานิพนธ์ จํานวน 409 เล่ม CD-
ROM และ DISK 2,620 แผ่น อีกทั้งยังให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลของ
ห้องสมุดบนเครือข่าย Internet ด้วยคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 เครื่อง สามารถสืบค้นฐานข้อมูล e-book, e-
Journal ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับการเป็นสมาชิกทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ 
ประเภทฐานข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  ฐานข้อมูลวารสาร และฐานข้อมูล
อภิธานศัพท์ทางวิศวกรรม โดยสามารถใช้บริการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้อีกแห่งหนึ่ง รวมไปถึงการเปิดให้บริการพ้ืนที่ใช้สําหรับการประชุมกลุ่มย่อย 
(Discussion Room) จํานวน 2 ห้อง และห้องประชุม จํานวน 1 ห้อง ภายในห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก  
ห้องประชุม และห้องเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานที่ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ประชุม

กลุ่มย่อย และสําหรับนั่งทํางาน ศึกษาค้นคว้าอิสระในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีบริการระบบเครือข่าย และข้อมูล 

online  อาทิ ห้อง Learning Spaceและห้องเรียน อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในห้องเรียน

ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้เปลี่ยนจาก เครื่องฉายภาพโปร่งใส (Overhead) มาเป็น 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector)  ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) ชั้น 2 ตึก อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และห้องอัจฉริยะ (Smart Classroom)  พ้ืนที่ให้บริการ ชั้น 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550             เป็นห้องเรียนที่อาจารย์สามารถนําสื่อการเรียนและ

รูปภาพจากการดาวน์โหลดอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบทําให้เข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ 

ภายในห้องเรียน ทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี จอภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 

        
Learning Space 

 

ห้องอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
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ห้องประชุม 

 

  

ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) 
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โดมอเนกประสงค์ 

 โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรอย่างมีคุณภาพ  เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมเตรียมแถวเข้ารับ

ปริญญา กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง กิจกรรมทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯลฯ 

 

 
 

บริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้

สาย (WiFi) สําหรับนักศึกษาทุกคน ช่วยให้เรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว ยังลดปัญหานักศึกษาสอบตกหรือดร็
อปรายวิชาได้อีกด้วย 
ทุนการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่นักศึกษาเพ่ิมเติมจากสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จ
การศึกษา เช่น 

1. ทุนการศึกษาให้เปล่าจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ทุนการศึกษาให้เปล่าจากหน่วยงานภายนอก 
3. ทุนให้กู้ยืมฉุกเฉิน  
4. การจัดหารายได้พิเศษระหว่างเรียน อีกท้ัง คณะฯ ยังมีรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เช่น 
      4.1 รางวลัเรียนดี เกรด 4.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

4.2 รางวัลผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
     3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

   

คะแนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
องค์ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
ที ่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน   หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชีใ้

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2     4.53 4.53 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67     2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.67     3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67   3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1   4.00   4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.14 3.75 4.53 3.54 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ
ดี 

ระดับ
คุณภาพ

ดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 = การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 = การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 = การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 4.96 4.00 3.44 4.39 การดําเนินงานระดับด ี

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2   4.50   4.50 การดําเนินงานระดับด ี

รวม 13 4.97 4.57 4.22 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี
    

 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจาก 
สภาสถาบันการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 1  
เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2  
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
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ภาคผนวก 3  

แผนการสอน (มคอ.3) แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) 
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ภาคผนวก 4  

คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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7.1 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 (Laboratory for Agricultural Machinery Engineering 1 

(เอกสารแนบที่ 4.1) ประกอบด้วย 

 ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึงหรือกดของวัสดุ หน้า 1 
 ปฏิบัติการเรื่อง การไหลและความเสียดทานในท่อ   หน้า 8 
 ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบ   หน้า 17 
 ปฏิบัติการเรื่อง พ้ืนฐานหม้อไอน้ําและหลักการทํางาน  หน้า 22 
 ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไอน้ํา   หน้า 36 
 ปฏิบัติการเรื่อง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 2 ชั้น  หน้า 46 
 ปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าสภาพนําความร้อนของวัสดุ  หน้า 57 
 ปฏิบัติการเรื่อง การทดลองค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน หน้า 61 
 ปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าสมรรถนะการทําความเย็นแบบอัดไอ หน้า 65 
 ปฏิบัติการเรื่อง การวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หน้า 68 
 ปฏิบัติการเรื่อง การวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก หน้า 74 
 ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลเกษตร หน้า 88 
 ปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมกําลังการไหล    หน้า 104 

 

4.2 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2 (Laboratory for Agricultural Machinery Engineering 2) 
(เอกสารแนบที่ 4.2) ประกอบด้วย 

 ปฏิบัติการเรื่อง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล-ตลับลูกปืน   หน้า 1 
 ปฏิบัติการเรื่อง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล-สายพาน   หน้า 20 
 ปฏิบัติการเรื่อง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล-โซ่    หน้า 45 
 ปฏิบัติการเรื่อง การสมดุลเพลาแบบสถิตย์และไดนามิกส์  หน้า 69 
 ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง  หน้า 78 
 ปฏิบัติการเรื่อง การวัดความหนืดของน้ํามัน    หน้า 87 
 ปฏิบัติการเรื่อง เกียร์รถยนต์ธรรมดาขับหลัง   หน้า 94 
 ปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว   หน้า 102 
 ปฏิบัติการเรื่อง เครื่องยนต์เบนซิน     หน้า 106 
 ปฏิบัติการเรื่อง เครื่องยนต์ดีเซล     หน้า 119 
 ปฏิบัติการเรื่อง วัดสมรรถนะเครื่องยนต์-การทดสอบแรงม้า   หน้า 136 

เบรคเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
 ปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวัดก๊าซไอเสียและการคํานวณการเผาไหม้ หน้า 145 


