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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ 1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ชื่อภำษำอังกฤษ :  Bachelor of Engineering  Program in Agricultural Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อภำษำไทย :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ :  Bachelor of Engineering  (Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Agricultural Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : Agricultural Machinery Engineering 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและ
สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน
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ปัจจุบัน สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ฝึกให้นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

4.2.2 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตร ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

4.2.3 มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
อย่างต่อเนื่อง ทันต่อความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเกษตร พร้อมทั้ง
สามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.2.4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเกษตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

4.2.5 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะและ
เครือข่าย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน  

4.2.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 4.2.8 มีแนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม สามารถน าเสนอเพ่ืออธิบายโครงการ
ทางด้านธุรกิจและเข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจของตนเองได้ 

 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1  

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 1 ข้อ 6 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

5.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

ไม่มี  
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6 แผนกำรศึกษำ 
6.1  โครงสร้ำงหลักสูตร 

 
 จ ำนวนหน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

30 
12 
9 
9 

2) หมวดวิชำเฉพำะ             ไม่น้อยกว่ำ 111 
 วิชำเอกวิศวกรรม

เครื่องจักรกลเกษตร 
วิชำเอกวิศวกรรม
เกษตรอัจฉริยะ 

 ฝึกงำน สหกิจ
ศึกษำ 

ฝึกงำน สหกิจ
ศึกษำ 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 36 36 33 33 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 66 63 63 60 

  2.3 กลุ่มวิชาเลือก 9 6 15 12 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     
 - ฝึกงาน           (ไม่นับหน่วยกิต) 1 - 1 - 
 - สหกิจศึกษา - 6 - 6 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่ำ 6 
 

 6.2  แผนกำรศึกษำที่ 1 : วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร แผนกำรศึกษำฝึกงำน 

ปีกำรศึกษำที่ 1 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกติ 

EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction of Agricultural Engineering  
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LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 19 
   

ปีกำรศึกษำที่ 1 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต 
EN 001 200 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics  
EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming  
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II  

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory  

SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II  

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics II  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 39 
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ปีกำรศึกษำที่ 2 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

EN 342 002 
 

การวิเคราะห์และประเมินในระบบฟาร์มและระบบหลัง 
การเก็บเกี่ยว                                                                

3(3-0-6) 
 

 
Analysis and Assessment in Farm and Postharvest 
System  

EN 512 200 พลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Dynamics  

EN 512 303 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Thermodynamics I  

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
 English III  
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 60 

   
ปีกำรศึกษำที่ 2 

                                               ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต 

EN 342 001 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเกษตร             3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics for Agricultural Engineering  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

EN 512 201 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials  

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management   

3(3-0-6) 

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
 English IV  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 81 

                                       

 ปีกำรศึกษำที่ 3  
                        ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 

EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 

 
Work Preparation and Continuing Self-
development 

 

EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Laboratory I  
EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยีส าหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 
Hydrological Information Technology of 
Agricultural Engineering  

EN 343 200 เครื่องจักรกลเกษตรและต้นก าลัง                           3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Prime Mover   

EN 343 201 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตรและการสั่นสะเทือน        3(3-0-6) 
 Theory of Agricultural Machines and Vibration  

EN 343 400 
 

อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ 
วิศวกรรมเกษตร                                                

3(3-0-6) 
 

 
Internet of Things and Artificial Intelligence for 
Agricultural Engineering  

EN 513 305 การถ่ายโอนความร้อน  3(3-0-6) 
 Heat Transfer   

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 100 
  



- 7 - 
 

ปีกำรศึกษำที่ 3  
              ภำคกำรศึกษำที่ 2 (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำฝึกงำน) หน่วยกิต 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ                                              3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Laboratory II  

EN 343 101 หลักการและการออกแบบวิศวกรรมชลประทาน        3(3-0-6) 
 Principle and Design of Irrigation Engineering  

EN 343 300 การท าความเย็นและปรับอากาศในวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 
Refrigeration and Air Conditioning in Agricultural 
Engineering  

EN 343 301 พลังงานส าหรับระบบการเกษตร และพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

 
Power for Agricultural System and Renewable 
Energy  

EN 343 401 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเกษตร                                                                  3(3-0-6) 
 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  
EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 

 Agricultural Engineering Pre-project  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 117 

   
ปีกำรศึกษำที่ 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 3 (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำฝึกงำน) หน่วยกิต 

EN 343 796 การฝึกงาน 1 (0-3-1) 
 Practical Training ไม่นับหน่วยกติ 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 1 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 117 

   

ปีกำรศึกษำที่ 4  
ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำฝึกงำน) หน่วยกิต 

EN 344 202 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร                            3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery Design   
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EN 344 302 การออกแบบระบบความร้อนและการอบแห้งในวิศวกรรม
เกษตร                       

3(3-0-6) 

 Thermal System Design and Drying in Agricultural 
Engineering 

 

EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการจัดการการเกษตร        3(3-0-6) 
 Agricultural Processing and Handling Engineering  

EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับวิศวกรรมเกษตร                                                          3(3-0-6) 

 
Automatics Control and Robotics in Agricultural 
Engineering  

EN 344 999 โครงการวิศวกรรมเกษตร 2(0-6-3) 
 Agricultural Engineering Project  
EN xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 134 

   
ปีกำรศึกษำที่ 4  

ภำคกำรศึกษำที่ 2  (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำฝึกงำน) หน่วยกิต 

EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Seminar  

EN xxx xxx วิชาเลือก 9 
 Electives Course  

EN xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 
 Free Elective  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 147 
  



- 9 - 
 

 6.2  แผนกำรศึกษำที่ 2 : วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร แผนกำรศึกษำสหกิจ 

ปีกำรศึกษำที่ 1 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกติ 

EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction of Agricultural Engineering  

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 19 
   

ปีกำรศึกษำที่ 1 

                                               ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต 
EN 001 200 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics  
EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming  

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II  

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory  
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SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II  

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics II  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 39 
 

ปีกำรศึกษำที่ 2 
                    ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  
EN 342 002 
 

การวิเคราะห์และประเมินในระบบฟาร์มและระบบหลัง 
การเก็บเกี่ยว                                                                

3(3-0-6) 
 

 
Analysis and Assessment in Farm and Postharvest 
System  

EN 512 200 พลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Dynamics  
EN 512 303 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Thermodynamics I  
GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
 English III  

SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 60 

   

ปีกำรศึกษำที่ 2 
                                               ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต 

EN 342 001 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมเกษตร             3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics for Agricultural Engineering  
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EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

EN 512 201 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials  

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management   

3(3-0-6) 

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
 English IV  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 81 

                                       
 ปีกำรศึกษำที่ 3  

                        ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
3(3-0-6) 

 
Work Preparation and Continuing Self-
development 

 

EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Laboratory I  

EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยีส าหรับวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 
Hydrological Information Technology of 
Agricultural Engineering  

EN 343 200 เครื่องจักรกลเกษตรและต้นก าลัง                           3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Prime Mover   
EN 343 201 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตรและการสั่นสะเทือน        3(3-0-6) 
 Theory of Agricultural Machines and Vibration  
EN 343 400 
 

อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ 
วิศวกรรมเกษตร                                                

3(3-0-6) 
 

 
Internet of Things and Artificial Intelligence for 
Agricultural Engineering  
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EN 513 305 การถ่ายโอนความร้อน  3(3-0-6) 
 Heat Transfer   

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 100 

   

ปีกำรศึกษำที่ 3 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำสหกิจ) หน่วยกิต 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ                                              3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Laboratory II  

EN 343 101 หลักการและการออกแบบวิศวกรรมชลประทาน        3(3-0-6) 
 Principle and Design of Irrigation Engineering  
EN 343 300 การท าความเย็นและปรับอากาศในวิศวกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 
Refrigeration and Air Conditioning in Agricultural 
Engineering  

EN 343 301 พลังงานส าหรับระบบการเกษตร และพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

 
Power for Agricultural System and Renewable 
Energy  

EN 343 401 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเกษตร                                                             3(3-0-6) 
 Computer-aided Design in Agricultural Engineering  
EN xxx xxx วิชาเลือก 3 

 Electives Course  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 119 
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ปีกำรศึกษำที่ 4 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำสหกิจศึกษำ) หน่วยกิต 

EN 344 202 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร                            3(3-0-6) 
 Agricultural Machinery Design   

EN 344 302 การออกแบบระบบความร้อนและการอบแห้งในวิศวกรรม
เกษตร                           

3(3-0-6) 

 Thermal System Design and Drying in Agricultural 
Engineering 

 

EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการจัดการการเกษตร        3(3-0-6) 
 Agricultural Processing and Handling Engineering  
EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับวิศวกรรมเกษตร                                                          3(3-0-6) 
 Automatics Control and Robotics in Agricultural 

Engineering 
 

EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร 1(0-3-2) 
 Agricultural Engineering Seminar  

EN xxx xxx วิชาเลือก 3 
 Electives Course  

EN xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 
 Free Elective  

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 141 
   

ปีกำรศึกษำที่ 4  

ภำคกำรศึกษำที่ 2  (ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนวิชำสหกิจศึกษำ) หน่วยกิต 
EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6 หน่วยกิต 

 Cooperative Education in Agricultural Engineering  
รวมจ ำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

รวมจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 147 

 
7 กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เรื่อง การเทียบ
โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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8 สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

พ.ศ. 2560 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
- สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

 
9 ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

บริหำร 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี พ.ศ 2562 - พ.ศ 2565 

 
10 ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 นางสาวขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์ รอง

ศาสตราจารย์ 
09-9420-0594 khwantri@kku.ac.th 

2 นายชัยยันต์ จันทร์ศิริ รอง
ศาสตราจารย์ 

08-1661-4515 chaich@kku.ac.th 

3 นายกิตติพงษ์ ลาลุน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

06-3792-5155 kittila@kku.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ และเกณฑ์กำรคัดเลือก 

1.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
1) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2562     หมวดที่ 3 ข้อ 

13 และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 
หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

1.2 เกณฑ์กำรคัดเลือก   
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2562 หมวดที่ 3 ข้อ 14 

ดังนี้ 
1) การรับผานระบบคัดเลือกกลางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
3) การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน 
 4) การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 5)  การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเทียบโอนในลักษณะอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
3.1 แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรำยวิชำของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมข้อตกลง 
Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้  เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพ่ือการแก้ไขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

SC 401 206 
Calculus for 
Engineering I 

Matrix algebra for solving system equations, 
vector algebra in 2-D and 3-D, analytic 
geometry, limits and continuity of real 
valued functions of one variable, derivatives 
and their applications, polar coordinates, 
complex number, math induction, 
introduction to integral, numerical 
integration 

SC 401 207 
Calculus for 
Engineering II 

Techniques of integration, application of 
integration of real valued functions of one 
variable, functions of several variables, limits 
and continuity of functions of several 
variable, partial derivatives, sequence and 
series of real numbers, power series 
introduction to differential equations and 
their applications 

SC 402 202 
Calculus for 
Engineering III 

Vector algebra in three dimensions, line, 
plane and surface in 3D, euclidean space, 
functions of several variables, Jacobian, 
derivatives of functions of several variables, 
directional derivatives, applications of 
derivatives of functions of several variables, 
multiple integrals, coordinate systems and 
integration in various systems, line integrals, 
surface integrals, integral theorems 

SC 402 302 
Differential 
Equations for 
Engineering 

First order differential equations, second 
order differential equations, higher order 
differential equations and applications, linear 
differential equations with variable 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

coefficients, system of linear differential 
equations, Laplace transforms and 
applications, Fourier series, boundary value 
problems, elementary partial differential 
equations 

SC 501 005 
Fundamentals of 
Physics I 

Vectors, force and motion, conservation of 
momentum and energy, oscillation motion, 
rigid bodies motion, fluids dynamics, heat 
and thermodynamics and gravitational 
interaction 

SC 501 006 
Fundamentals of 
Physics II 

Electric interaction, magnetic interaction, 
electrostatic and static magnetic field, 
electromagnetic induction, electric current 
and electronics, wave motion, 
electromagnetic wave, optics, introduction 
to quantum theory, atomic structure 
nucleus and introduction to radiation physics 

EN 002 204 
Engineering 
Materials 

Relationship among structures production 
processes applications of main groups of 
engineering materials, phase equilibrium 
diagrams and their interpretations, 
mechanical properties and materials 
degradation 

SC 501 003 
General Physics 
Laboratory I 

Measurement and data analysis, adding 
multiple forces, Young’s modulus, simple 
pendulum, Westphal specific gravity 
balance, measuring viscosity by Stokes’ law, 
rotational dynamics, coefficient of linear 
expansion, resonance in air columns and 
Melde’s experiment 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

SC 501 004 
General Physics 
Laboratory II 

Wheatstone bridge, tangent galvanometer, 
RC-circuit, mustimeter, oscilloscope, 
determine the focal lengths of the concave 
and convex spherical mirrors, determine the 
focal lengths of the concave and convex 
lenses, determine of the refractive index of 
liquid by using a convex lens and a plane 
mirror, spectrometer and Newton’s rings 

EN 342 001 
Fluid Mechanics 
for Agricultural 
Engineering 
 

Basic concepts and fluid property, pressure 
and statics of fluid statics, kinematics of 
fluid, mass, Bernoulli and energy equations, 
momentum analysis of flow systems, 
dimensional analysis, similitude and 
modeling, steady incompressible flow, basic 
compressible fluid flow, selection design of 
agricultural fluid machinery, flow in irrigation 
pipe systems, pump design in irrigation 
systems 

SC 201 005 
General 
Chemistry 

Introduction, stoichiometry, atomic structure, 
chemical boding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical thermodynamics, 
electron transferring system, chemical 
kinetics, chemical and ionic equilibria, 
periodic table and representative elements, 
transition metals, nuclear chemistry 

EN 001 200 
Statics 

Statics concept, force system and resultant, 
equilibrium, fundamental structural analysis, 
friction, centroid, principle of virtual work 
and introduction to dynamics 

EN 512 200 
Dynamics 

Kinetics and kinematics of particles and rigid 
bodies, Newton’s second law of motion, 
friction, virtual work, mass moment of 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

inertia, plane kinematics of rigid bodies, 
plane kinetics of rigid bodies, introduction to 
vibration 

SC 201 006 
General 
Chemistry 
Laboratory 

The laboratory experiments related to 
contents in SC 201 005 (General Chemistry) 
or SC 201 007 (Basic Chemistry) or SC 201 
008 (Fundamental Chemistry) 

EN 512 303 
Thermodynamics I 

Thermodynamic concepts and definitions, 
properties and processes of ideal gas, steam 
and some other substances, work and 
energy, the first law of thermodynamics, the 
second law of thermodynamics, entropy, 
Carnot cycle, basic heat transfer, gas power 
cycles, vapor and combined power cycles, 
refrigeration cycles 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น 
และวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่
มีนัยส าคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

EN 512 201 
Mechanics of 
Materials 

Forces and stresses, stresses in thin-walled 
pressure vessel, stresses and strain 
relationship, mechanical properties of 
materials, axially loaded member, torsion of 
circular shaft, shear force and bending 
moment diagrams, stresses in beams, 
deflection of beams, combined stresses and 
Mohr’s circle, failure criteria, buckling of 
columns 

EN 343 201 
Theory of 
Agricultural 
Machines and 
Vibration 

Linkages and mechanisms, velocity and 
acceleration analysis, kinematics and 
dynamics force analysis, applications and 
balancing of mechanical system, vibration of 
one degree of freedom systems, torsional 
vibration, free and forced vibration, method 
of equivalent systems, vibration of multi 
degree of freedom systems, vibration 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

reduction and control, vibration 
measurement and applications in agricultural 
machinery   

EN 343 301 
Power for 
Agricultural 
System and 
Renewable 
Energy 
 

Energy and power sources for agricultural 
processes, theories, components and 
properties of internal combustion engines, 
fuel and combustion, steam power plant, 
steam boilers and generators, hydro power 
plant, gas turbine plant, combined cycle 
power plant, alternative energy, application 
of system management for agricultural 
operations 

EN 344 303 
Agricultural 
Processing and 
Handling 
Engineering 
 

Agricultural process equipment, physical 
properties of agricultural material, cleaning 
and sorting, size reduction and mixing, 
analysis and planning for material handling, 
comparison and selection of material 
handling equipment, material handling lay-
out, types of handling, the design of material 
handling system, gravity conveyor, screw 
conveyor, bucket elevator, belt conveyor, 
chain conveyer, vibrating conveyor, dust 
removal and duct system design 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหา
ทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความ

EN 343 101 
Principle and 
Design of 
Irrigation 
Engineering 

Principles of irrigation, soil in irrigation work, 
irrigation water demand, irrigation methods, 
source of irrigated water, drainage, 
components of irrigation system and 
irrigation system design 

EN 344 202  
Agricultural 
Machinery Design 

Fundamental of mechanical design, 
philosophy and design process, properties of 
materials, stress analysis, materials deflection 
analysis, combined stress, theories of failure, 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

fatigue, alternating stress and stress 
concentration, design of simple machine 
elements, gear transmission, chain and belt 
transmission, design project 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพ่ือหา
ค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ 
เชื่อถือได้ 

EN 343 401  
Computer-aided 
Design in 
Agricultural 
Engineering 

Use of computer for design and analysis of 
mechanical engineering problems for 
Agricultural application. Two and three 
dimensional physical modeling and 
simulations of agricultural engineering 
problems and related applications, strength 
and motion analysis for agricultural 
machinery mechanism using computer 
program 

EN 344 402  
Automatics 
Control and 
Robotics in 
Agricultural 
Engineering 

Basic automatic control system and robot 
component, mechanism, sensors and 
actuators, programming for automatic 
control for agricultural engineering, robot 
applications in agriculture 

5 กำรใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

EN 001 205 
Engineering Skills 
Development 

Design thinking, identify needs, gather 
information, stakeholder analysis, 
operational research, hazard analysis, 
specification creation, creative design, 
conceptual design, prototype design and 
verification 

EN 001 203 
Computer 
Programming 

Computer concepts: evolution of computer, 
computer system concepts, hardware 
components, software components, 
hardware and software interaction, electronic 
data processing concepts, data into 
information transforming, computer data 
processes, program design and development 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Methodology, top-down design approach, 
program flowchart, high level language 
programming, high level language 
programming fundamental, fundamental 
data types, data input and output, control 
structures, functions, arrays, strings and files 

EN 343 100 
Hydrological 
Information 
Technology of 
Agricultural 
Engineering 

Basic concepts and hydrological information, 
watersheds and water balance systems, 
statistics in hydrological information, 
precipitation, evaporation, groundwater, soil 
water, surface water, unit hydrograph, Water 
analysis by information technology system 

EN 343 400  
Internet of 
Things and 
Artificial 
Intelligence for 
Agricultural 
Engineering 

Introduction to Internet of Things (IOT) and 
artificial intelligence (AI), application of 
internet of things and Artificial Intelligence 
for agriculture, Python programming, 
machine learning, tools for machine learning, 
systems of artificial intelligence for 
agriculture, supervised learning, and 
unsupervised learning, introduction to 
control system of IOT for smart farm, case 
study in agriculture and farming 

EN 344 402 
Automatics 
Control and 
Robotics in 
Agricultural 
Engineering 

Basic automatic control system and robot 
component, mechanism, sensors and 
actuators, programming for automatic control 
for agricultural engineering, robot applications 
in agriculture 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการ
และความรู้ที่ ได้รับ มาประเมิน

GE 341 511 
Computational & 
Statistical 
Thinking for 

Concepts of computational and statistical 
thinking for problem solving, analyzing the 
problem situations, producing algorithms and 
models, digital technology and tools for 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

ABCD problem solving, programming and problem 
solving process, assessment and 
improvement of problem solving process, 
academic ethics, academic writing, 
presentation and critique 

GE 341 512 
ABCD for All 
Professions 
 

Introduction to digital technology for data 
management, data processing, applying 
artificial intelligence, cloud computing, data 
security and data privacy, introduction of 
cryptocurrency, introduction of blockchain, 
introduction of smart contract, example 
applications in various areas  

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแสดงความรู้และความจ าเป็น
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

GE 341 511 
Computational & 
Statistical 
Thinking for 
ABCD 

Concepts of computational and statistical 
thinking for problem solving, analyzing the 
problem situations, producing algorithms and 
models, digital technology and tools for 
problem solving, programming and problem 
solving process, assessment and 
improvement of problem solving process, 
academic ethics, academic writing, 
presentation and critique 

GE 341 512 
ABCD for All 
Professions 
 

Introduction to digital technology for data 
management, data processing, applying 
artificial intelligence, cloud computing, data 
security and data privacy, introduction of 
cryptocurrency, introduction of blockchain, 
introduction of smart contract, example 
applications in various areas 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณ
และมีส านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

EN 003 102 
Work Preparation 
and Continuing 
Self-development 

Human resource development for country 
development, code of ethics and conduct, 
organization and management, change 
management for sustainable development, 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

continuous improvement, occupational 
health and safety, creating motivation, 
critical and creative thinking, innovation 
development, modern information and 
communication technology, writing of 
curriculum vitae and application letter, 
report writing and presentation, personality 
development for leadership 

EN 344 761 
Agricultural 
Engineering 
Seminar 

Presentation and discussion of current 
important topics relevant to agricultural 
engineering, experts from government 
agencies and private sectors are invited to 
give presentation, reports/paper writing and 
oral presentations are expected from 
students 

9 กำรท ำงำนเดี่ยวและท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านการ ท างานเดี่ยว และการ
ท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่
มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

EN 343 003 
Agricultural 
Engineering 
Laboratory I  

Tractor testing, agricultural texture analysis, 
thin layer drying, Floating velocity 
measurement, study of PLC system, 
agricultural engines parts and assembly, 
torsion test set, quality testing of paddy by 
milling, study of drone for agriculture, flow 
and friction loss in pipe, rainfall-runoff 
relationship, soil moisture content 
measurement 

EN 343 004 
Agricultural 
Engineering 
Laboratory II 

Refrigeration test set, unit boiler test set, 
agricultural engine maintenance,  feedback 
control, air flow test set, universal testing 
machine, dynamics test set, universal 
balancing machine, fatigue test set, bomb 
calorimeter, centrifugal pump test set, soil 
infiltration 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและ
เขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับ
ค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

LI 101 001 
English I 

Development of reading, writing, speaking, 
and listening skills for use in every-day life; 
expressing feelings; describing personalities, 
human characteristics, objects, places; 
inspecting and understanding meanings and 
relating experiences (Levels 1 to 5) 

LI 101 002 
English II 

Listening, speaking, reading and writing skills 
in basic academic contexts: expressing 
feelings, asking questions, making 
comparison and contrast; and expressing 
ideas. (Levels 2 to 6) 

LI 102 003 
English III 

Academic English skills in listening, speaking, 
reading, writing, presentation, discussion, 
expressing ideas, interpretation, 
understanding context clues, finding main 
ideas (Levels 3 to 7) 

LI 102 004 
English IV 

Listening, speaking, reading and writing skills 
focusing on academic uses, expressing 
opinions on given themes, inducing speaking, 
reporting situations, analyzing information, 
and essay writing. (Level 4 to 8) 

EN 001 202 
Engineering 
Drawing 

Standard lettering, freehand sketches, 
orthographic projection, orthographic 
drawing, dimensioning and tolerancing, 
sections, pictorial drawing, auxiliary view and 
development, detail and assembly drawing, 
basic computer-aided drawing 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ

EN 002 101 
Entrepreneurial 
Spirit Incubation 

Process of entrepreneurial spirit incubation, 
evaluation of one’s own potential, 
characteristics and spirit of good 
entrepreneurs, principles for the 
development and enhancement of good 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะ
ผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพ่ือบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อม
การท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

value in working and being good 
entrepreneurs, internal self-motivation and 
self-confidence, principle for reinforcing 
attitudes and positive thinking to improve 
work performance, principles of human 
relation and teamwork, enhancement of 
leadership, Buddhism related to work, ethics 
and morals of entrepreneurs, Corporate 
Social Responsibility (CSR), development of 
creative and innovation skills, creation of 
new business ideas and opportunities and 
tips for entrepreneurial success, basic 
knowledge in business operations and 
principles of service excellence, basics in 
business plan writing, business strategy plan, 
marketing plan, practice work for developing 
entrepreneurial skills 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานไดโ้ดยล าพังและ สามารถ
การเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

EN 001 100  
Learning Skill 
Development 

Basic description of work, 21st century 
learning skill, self-paced learning, 
introduction of computer for learning, quality 
management system in organization, 
principles of safety, inquiry skill, noting skill, 
creative thinking skill, kaizen in education, 
team work skill, presentation technique, 
problem solving skill 

EN 003 102 
Work Preparation 
and Continuing 
Self-development 

Human resource development for country 
development, code of ethics and conduct, 
organization and management, change 
management for sustainable development, 
continuous improvement, occupational 
health and safety, creating motivation, 
critical and creative thinking, innovation 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

development, modern information and 
communication technology, writing of 
curriculum vitae and application letter, 
report writing and presentation, personality 
development for leadership 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกวิชำเอกวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 ควำมรับผิดชอบหลัก                     ควำมรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวน 111 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 1                          

วิชำพื้นฐำน                          

EN 001 200 สถิตยศาสตร์  ⚫    ⚫       ⚫            ⚫ 

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  ⚫       ⚫ ⚫    ⚫    ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ 

SC 201 005 เคมีท่ัวไป  
    

      
          ⚫    

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
    

      
       ⚫       

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1  
    

       
     ⚫    ⚫    

SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2  
    

       
     ⚫    ⚫    

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1                      ⚫    

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2                      ⚫    

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1             
         ⚫    

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2             
         ⚫    

กลุ่มวิชำบังคับ                          

EN 341 000 วิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 
 
 

      ⚫      ⚫   ⚫       ⚫   

⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ 

⚫ 

⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

ชั้นปีท่ี 2                          

วิชำพื้นฐำน                          

EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫        ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม  ⚫     ⚫     ⚫       ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

EN 412 500 กระบวนการผลิต  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 512 200 พลศาสตร์                          

EN 512 303 อุณหพลศาสตร์ 1                          

EN 512 201 กลศาสตร์ของวัสดุ                          

SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3  ⚫    ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 ⚫    ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

กลุ่มวิชำบังคับ                          

EN 342 001 กลศาสตร์ของไหลส าหรับ
วิศวกรรมเกษตร 

 ⚫     ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  ⚫     

EN 342 002 การวิเคราะห์และประเมินในระบบ
ฟาร์มและระบบหลังการเก็บเกี่ยว 

      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   ⚫ 

ชั้นปีท่ี 3                          

วิชำพื้นฐำน                          

EN 513 305 การถ่ายโอนความร้อน                      
 

 
  

กลุ่มวิชำบังคับ                          

EN 343 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

EN 343 004 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 343 100 อุทกวิทยาสารสนเทศเทคโนโลยี
ส าหรับวิศวกรรมเกษตร 

 ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫ 

EN 343 101 หลักการและการออกแบบ
วิศวกรรมชลประทาน 

      ⚫      ⚫   ⚫     ⚫     

EN 343 200 เครื่องจักรกลเกษตรและต้นก าลัง  ⚫     ⚫     ⚫    ⚫      ⚫    

EN 343 201 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
และการสั่นสะเทือน 

      ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    

EN 343 300 การท าความความเย็นและปรับ
อากาศในวิศวกรรมเกษตร 

 ⚫     ⚫  ⚫   ⚫              

EN 343 301 พลังงานส าหรับระบบการเกษตร 
และพลังงานทดแทน 

      ⚫     ⚫     ⚫  ⚫   ⚫    

EN 343 400 อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงและ 
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมเกษตร 

     ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ 

EN 343 401 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมเกษตร 

      ⚫  ⚫    ⚫      ⚫  ⚫     

EN 343 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม
เกษตร 

⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   

วิชำฝึกงำน       ⚫                   

EN 343 796 การฝึกงาน ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  

ชั้นปีท่ี 4                          

กลุ่มวิชำบังคับ                          

EN 344 202 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  ⚫     ⚫     ⚫    ⚫      ⚫    



- 31 - 
 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 344 302 การออกแบบระบบความร้อนและ
การอบแห้งในวิศวกรรมเกษตร 

 ⚫     ⚫  ⚫   ⚫              

EN 344 303 วิศวกรรมกระบวนการและการ
จัดการการเกษตร 

      ⚫       ⚫     ⚫     ⚫  

EN 344 402 การควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ส าหรับวิศวกรรมเกษตร 

      ⚫  ⚫   ⚫  ⚫       ⚫     

EN 344 999 โครงการวิศวกรรมเกษตร ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   

EN 344 761 สัมมนาวิศวกรรมเกษตร ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

วิชำสหกิจศึกษำ       ⚫     ⚫              

EN 344 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  

กลุ่มวิชำเลือก                          

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอใน
งานวิศวกรรมระบบราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม
รถไฟ 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่ง
ระบบราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่ง
ทางราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้น
แนะน า 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ  ⚫       ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫  ⚫   

EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  ⚫       ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫  ⚫   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดิน
รถ 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 342 005 สมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์
เกษตร 

      ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫       ⚫    

EN 342 008 วิศวกรรมการผลิตพืชและสัตว์       ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    

EN 342 102 วิศวกรรมปฐพีทางการเกษตร  ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫ 

EN 342 304 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  ⚫    ⚫        ⚫    ⚫    ⚫    

EN 342 305 วิศวกรรมการผลิตอ้อย          ⚫    ⚫ ⚫    ⚫       

EN 342 403 ฟาร์มอัจฉริยะ  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫            

EN 343 103 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

 ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫ 

EN 343 104 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า  ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫ 

EN 343 105 การจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการ 

      ⚫      ⚫   ⚫     ⚫     

EN 343 106 แหล่งน้ าใต้ดินเพื่อการเกษตร       ⚫      ⚫   ⚫     ⚫     
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 343 107 การจ าลองในวิศวกรรมทรัพยากร
น้ า 

      ⚫      ⚫   ⚫     ⚫     

EN 343 203 การทดสอบและประเมินผล 
เครื่องจักรกลเกษตร 

 ⚫    ⚫        ⚫    ⚫    ⚫    

EN 343 204 เครื่องเก็บเกี่ยว       ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    

EN 343 205 การใช้เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร       ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    

EN 343 206 วิศวกรรมแทรกเตอร์เกษตร       ⚫   ⚫  ⚫              

EN 343 309 เทคโนโลยีการผลิตน้ าตาลทราย  ⚫     ⚫  ⚫   ⚫              

EN 343 404 อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร        ⚫ ⚫    ⚫          ⚫   

EN 344 006 วิศวกรรมระบบทางการเกษตร       ⚫  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫    

EN 344 007 การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการด้านการเกษตร 

 ⚫    ⚫        ⚫    ⚫    ⚫    

EN 344 207 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัดลม  ⚫     ⚫  ⚫   ⚫              

EN 344 306 การจัดการของเสียทางการเกษตร       ⚫       ⚫      ⚫   ⚫   

EN 344 307 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล       ⚫     ⚫     ⚫     ⚫    

EN 344 308 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์       ⚫       ⚫    ⚫    ⚫    

EN 344 405 การทดสอบแบบไม่ท าลายส าหรับ
การประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและ
อาหาร 

      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   ⚫ 

EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    

EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง 
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การ
เดินอากาศ 

 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    

EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและ
ทักษะด้านการบิน 

 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    

หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565) 
ระดับปริญญำตรี 

 
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

PLO 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ 
ซื่อสัตย์สุจริต   

PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กร
และสังคม  

PLO 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  

PLO 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

PLO 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

เศรษฐศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมเกษตร และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

PLO 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรมเกษตร   

PLO 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
PLO 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
PLO 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (Cognitive skills) 
PLO 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
PLO 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
PLO 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
PLO 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทักษะของการ
เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม  
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PLO 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 
PLO 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  
PLO 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

PLO 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

PLO 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

PLO 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม  
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Numerical analysis, 
communication & information technology skills) 

PLO 5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ส าหรับการท างานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี  
PLO 5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต์ตอการแกป

ญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค์  
PLO 5.3 สามารถประยุกต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ มี

ประสิทธิภาพ  
PLO 5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ  
PLO 5.5 สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

เกษตรได ้
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

นางสาวขวัญตรี 
แสงประชาธนารักษ์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- M.Agr. (Bioproduction), 
University of the Ryukyus, 
Japan 
- Ph.D. (Agricultural Engineering), 
Kagoshima university, Japan 

2547 
 

2551 
 
 

2554 

11 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงท่ี 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นางสาวขวัญตรี 
แสงประชาธนา
รักษ์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 11 

  - M.Agr. (Bioproduction), 
University of the Ryukyus, 
Japan 

2551  

  - Ph.D. (Agricultural Engineering), 
Kagoshima university, Japan 

2554  

2 นายชัยยันต์ 
จันทร์ศิริ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  

2543 11 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

3 นายกิตติพงษ์ 
ลาลุน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  

2550 6 

  - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554  

  - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557  

 
ตำรำงท่ี 2: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นายศุภสิทธิ์  
คนใหญ่ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2543 
 

12 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ า) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2547  

   - ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552  

2 นายสมชาย  
ชวนอุดม 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2539 13 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550  

3 นายโพยม  
สราภิรมย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2540 8 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556  
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นางสาวขวัญตรี 
แสงประชาธนา
รักษ์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 11 

  - M.Agr. (Bioproduction), 
University of the Ryukyus, Japan 

2551  

  - Ph.D. (Agricultural Engineering), 
Kagoshima university, Japan 

2554  

 2 นายชัยยันต์  
จันทร์ศิริ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543 11 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553  

3 นายศุภสิทธิ์  
คนใหญ่ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2543 
 

12 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ า) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2547  

   - ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552  

4 นายสมชาย  
ชวนอุดม 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2539 13 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550  

5 นายกิตติพงษ์  
ลาลุน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 6 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557  



- 40 - 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

6 นายค านึง  
วาทโยธา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2530 29 

   - M.Eng. (Agricultural Machinery 
and Management), Asian 
Institute of Technology  

2539  

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

2543  

7 นายเจษฎา  
โพธิ์สม 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ., (วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2553 3 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557  

   - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2560  

8 นายโพยม  
สราภิรมย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรม 
ชลประทาน), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2540 8 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),  
มหาวิทยลัยเชียงใหม่ 

2545  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556  

9 นายอาทิตย์  
ภูผาผุด 

อาจารย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  

2559 3 เดือน 

   - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561  

   - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2564  
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1 นายจักรพันธ์  ด้วงค าจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ 

ช านาญการ 
อส.บ (ไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ไทย 

2 นายประเวทย์ พรมจิตรานนท์ ช่างไฟฟ้า 4 ค.บ. (พัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ไทย 

3 นายภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง พนักงานช่างเทคนิค 
ปฏิบัติการ 

วศ.ม. (พลังงาน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 

 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำงท่ี 1: จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6 วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
รวมนักศึกษำ (ชั้นปีที่ 2-4) 120 

 
ตำรำงท่ี 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง 

(ม.6) 
9 120 

อัตราส่วน 1:13 

 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2)  การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์  
การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้
ร่วมทีมการสอน 

3)  การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

6.1.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1)  การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2)  การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปี
ละ 1 เรื่อง 

 
6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีแผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ โดยคณะมี
การวางแผนและเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุก ๆ ปี 

 
6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีแผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา โดยมีทุน
ส าหรับคณาจารย์ที่ยังไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหรือทุนวิจัยหลังการส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการให้กับ
อาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้  

1)  วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับที่ได้
มาตรฐานตามท่ี สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน  

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ/หรือคุณวุฒิใน
สายงานที่เก่ียวข้อง 

3)  จัดท าประกาศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงจูงใจในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
ดังนี้ ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 812/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานทางวิชาการ
ส าหรับคณาจารย์ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2557) เรื่อง การให้บุคลากร
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ประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ได้เพ่ิมพูนความรู้ และสนับสนุนการผลิตต าราเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 
 6.4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ไว้ดังนี้  

เป้าประสงค์:  เพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้สูงขึ้น  
ตัวชี้วัด: สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
กลยุทธ์: 1) วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการ อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมี
การก าหนดแผนการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน  

   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ และ/หรือคุณวุฒิในสายงานที่เก่ียวข้อง 

   3) จัดท าประกาศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงจูงใจในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ ดังนี้ ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
812/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ 
และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2557) 
เรื่อง การให้บุคลากรประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ เพ่ิมพูน
ความรู้ และสนับสนุนการผลิตต าราเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

   6.4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 
ทักษะ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการต่อยอด และให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
    เป้าประสงค์: อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ทาง

วิชาการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการต่อยอด และ
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

    ตัวชี้วัด: 1) อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะ และได้แลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

     2) อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในด้านวิชาการ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/คน/ปี  

    กลยุทธ์: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และ/หรือคุณวุฒิในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง 
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     2) จัดท าประกาศสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะให้แก่
อาจารย์ ดังนี้ 

 - ทุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 - ทุนวิจัยเชิงนวัตกรรม 
 - รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์ 
 - การให้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
 - การให้รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และการ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 - การให้รางวัลสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ 

และนวัตกรรม 
 - การให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ    
 6.4.3 สนับสนุน/ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้ง
สร้างเครือข่ายอาจารย์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการ
พัฒนางานด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนในระยะยาว 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส าคัญในระบบการเรียนการสอนเป็น
อันดับแรก และได้ตระหนักดีว่าระบบการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น ส่วนหนึ่งคือต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่
มีความรู้ เชี่ยวชาญ มีเทคนิคการสื่อสาร และมีประสบการณ์ที่ดีด้วย คณะฯ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
อบรม หรือเข้าศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาการสอน รวมถึงได้จัดท าทุนส าหรับการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การผลิต
ต ารา การพัฒนาตนเองผ่านโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์คนละ 20 ,000   
บาท/ป ี
 6.4.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการท างานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ 
  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 
และทักษะ เพ่ือเป็นการต่อยอด และให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
   เป้าประสงค์: อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาการ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการต่อยอด และให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่  

   ตัวชี้วัด:  อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   กลยุทธ์:  จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=324%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=323%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=322%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=322%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=321%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=321%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=320%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
http://www2.en.kku.ac.th/research/th/index.php?view=article&catid=41%3Amostasked&id=320%3A2015-08-05-06-47-41&option=com_content&Itemid=80
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และทุนอุดหนุนการท าโครงงานวิจัย (Project) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   6.4.5 สนับสนุนการศึกษาดูงานทางด้านวิศวกรรมเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น 
  6.4.6 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการน าเสนอผลความพึง
พอใจเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
   6.4.7 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำ วิศวกรรมเกษตร วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

กลุ่มที่ 1 คณิตศำสตร์ Matrix algebra for solving 
system equations, vector 
algebra in 2-D and  3-D, 
analytic geometry, limits and 
continuity of real valued 
functions of one variable, 
derivatives and their 
applications, polar coordinates, 
complex number, math 
induction, introduction to 
integral,  numerical integration 

SC 401 206 Calculus for 
Engineering I  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Techniques of integration, 
application of integration of  
real valued functions of one 
variable, functions of several 
variables, limits and continuity 
of  functions of several 
variable, partial derivatives, 
sequence and series of real 
numbers, power series 
introduction to differential 
equations and their 
applications 
 

SC 401 207 Calculus for 
Engineering II 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Vector algebra in three 
dimensions, line, plane and 
surface in 3D, euclidean space, 
functions of several variables, 
Jacobian, derivatives of 
functions of several variables, 
directional derivatives, 
applications of derivatives of 
functions of several variables, 
multiple integrals, coordinate 
systems and integration in 
various systems, line integrals, 
surface integrals, integral 
theorems 

SC 402 202 Calculus for 
Engineering III 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

First order differential 
equations, second order 
differential equations, higher 
order  differential equations 
and applications, linear 
differential equations with 
variable coefficients, system of 
linear differential equations, 
Laplace transforms and 
applications, Fourier series, 
boundary value problems, 
elementary partial differential 
equations  

SC 402 302 Differential 
Equations for 
Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์ Vectors, force and motion, 
conservation of momentum and 
energy, oscillation motion, rigid 
bodies motion, fluids dynamics, 
heat and thermodynamics and 
gravitational interaction 

SC 501 005 
Fundamentals of 
Physics I 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Electric interaction, magnetic 
interaction, electrostatic and 
static magnetic field, 
electromagnetic induction, 
electric current and electronics, 
wave motion, electromagnetic 
wave, optics, introduction to 
quantum theory, atomic 
structure nucleus and 
introduction to radiation physics 

SC 501 006 
Fundamentals of 
Physics II 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Measurement and data analysis, 
adding multiple forces, Young’s 
modulus, simple pendulum, 
Westphal specific gravity 
balance, measuring viscosity by 
Stokes’ law, rotational dynamics, 
coefficient of linear expansion, 
resonance in air columns and 
Melde’s experiment 

SC 501 003 
General Physics Lab 
I 

1(0-3-2) 
15 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Wheatstone bridge, tangent 
galvanometer, RC-circuit, 
mustimeter, oscilloscope, 
determine the focal lengths of 
the concave and convex 
spherical mirrors, determine the 
focal lengths of the concave and 
convex lenses, determine of the 
refractive  index of liquid by 
using a convex lens and a plane 
mirror, spectrometer and 
Newton’s rings 

SC 501 004 
General Physics  
Lab II 

1(0-3-2) 
15 ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 3 เคมี Introduction, stoichiometry, 
atomic structure, chemical 
boding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical 
thermodynamics, electron 
transferring system, chemical 
kinetics, chemical and ionic 
equilibria, periodic table and 
representative elements, 
transition metals, nuclear 
chemistry 

SC 201 005 
General Chemistry 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

The laboratory experiments 
related to contents in SC 201 
005 (General Chemistry)  

SC 201 006 
 General Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) 
15 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 

กลุ่มที่ 1 พื้นฐำนกำร
ออกแบบ 

Standard lettering, freehand 
sketches, orthographic 
projection, orthographic drawing, 
dimensioning and tolerancing, 
sections, pictorial drawing, 
auxiliary view and development, 
detail and assembly drawing, 
basic computer-aided drawing 

EN 001 202 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 
45 ชั่วโมง 

Statics concept, force system 
and resultant, equilibrium, 
fundamental structural analysis, 
friction, centroid, principle of 
virtual work 

EN 001 200 Statics  3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Kinetics and kinematics of 
particles and rigid bodies, 
Newton’s second law of motion, 
friction, virtual work, mass 
moment of inertia, plane 
kinematics of rigid bodies, plane 
kinetics of rigid bodies 

EN 512 200 
Dynamics  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Theory and concept of 
manufacturing processes such as 
casting, forming, machining and 
welding, material and 
manufacturing processes 
relationships, fundamentals of 
manufacturing cost, modern 
technology in manufacturing 
processes 

EN 412 500 
Manufacturing 
Processes 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 2 ควำมรู้ทำง
ดิจิทัล 

Computer concepts, 
evolution of computer, 
computer system concepts, 
hardware components, 
software components, 
hardware and software 
interaction, electronic data 
processing concepts, data 
into information 
transforming, computer data 
processes, program design 
and development 
Methodology, top-down 
design approach, program 
flowchart, high level 
language programming, high 
level language programming 
fundamental, fundamental 
data types, data input and 
output, control structures, 
functions, arrays, strings and 
files 

EN 001 203 Computer 
Programming  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

Concepts of computational 
and statistical thinking for 
problem solving, analyzing 
the problem situations, 
producing algorithms and 
models, digital technology 
and tools for problem 
solving, programming and 
problem solving process,  

GE 341 511  
Computational & 
Statistical Thinking for 
ABCD 

3(2-2-5) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 assessment and 
improvement of problem 
solving process 

  

 Data processing, applying 
artificial intelligence, cloud 
computing, data security and 
data privacy, introduction of 
cryptocurrency, introduction 
of blockchain, introduction 
of smart contract, example 
applications in various areas 

GE 341 512  ABCD for All 
Professions 

3(2-2-5) 
45 ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 3 พ้ืนฐำนทำง
ควำมร้อนและของไหล 

Thermodynamic concepts 
and definitions, properties 
and processes of ideal gas, 
steam and some other 
substances, work and energy, 
the first law of thermo -
dynamics, the second law of 
thermodynamics, entropy, 
Carnot cycle, basic heat 
transfer, gas power cycles, 
vapor and combined power 
cycles, refrigeration cycles 

EN 512 303 
Thermodynamics I 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Basic concepts and fluid 
property, pressure and 
statics of fluid statics, 
kinematics of fluid, mass, 
Bernoulli and energy 
equations, momentum 
analysis of flow systems,  

EN 342 001 
Fluid Mechanics for 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 dimensional analysis, 
similitude and modeling, 
steady incompressible flow, 
basic compressible fluid 
flow, selection design of 
agricultural fluid machinery, 
flow in irrigation pipe 
systems, pump design in 
irrigation systems 

  

กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรม
และกลศำสตร์วัสดุ 

Relationship among struc- 
tures production processes 
applications of main groups 
of engineering materials, 
phase equilibrium diagrams 
and their interpretations, 
mechanical properties and 
materials degradation 

EN 002 204 Engineering 
Materials 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Forces and stresses, stresses 
in thin-walled pressure 
vessel, stresses and strain 
relationship, mechanical 
properties of materials, 
axially loaded member, 
torsion of circular shaft, 
shear force and bending 
moment diagrams, stresses 
in beams, deflection of 
beams, combined stresses 
and Mohr’s circle, failure 
criteria, buckling of columns
  

EN 512 201 Mechanics 
of Materials 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 5 อำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม 

Occupational health and 
safety 

EN 003 102 Work 
Preparation and 
Continuing Self-
Development 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 principles of safety EN 001 100 Learning 
Skill Development  

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Basic of safety EN 341 000  
Introduction of 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
1 หน่วยกิต 
15 ชั่วโมง 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 

กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล Linkages and mechanisms, 
velocity and acceleration 
analysis, kinematics and 
dynamics force analysis, 
applications and balancing of 
mechanical system 

EN 343 201  Theory of 
Agricultural Machines 
and Vibration 

3(3-0-6) 
1.5 หน่วยกิต 
22.30 ชั่วโมง 

 Fundamental of mechanical 
design, philosophy and 
design process, properties of 
materials, stress analysis, 
materials deflection analysis, 
combined stress, theories of 
failure, fatigue, alternating 
stress and stress 
concentration, design of 
simple machine elements, 
gear transmission, chain and 
belt transmission, design 
project 

EN 344 202  
Agricultural Machinery 
Design 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Engine system, mechanics of 
agricultural tractor and 
maintenance of tractor 
engine 

EN 343 200  
Agricultural Machinery 
and Prime Mover 

3(3-0-6) 
2 หน่วยกิต 
30 ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 2 ควำมร้อน 
ควำมเย็น และของไหล
ประยุกต์ 

Considerations in design, 
modeling of thermal 
systems, economic 
consideration, optimization, 
drying of foods and cereal 
grains 

EN 344 302   Thermal 
System Design and 
Drying in Agricultural 
Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Basic principles of heat 
transfer, conduction, 
convection and radiation, 
heat exchangers and heat 
transfer enhancement, one 
and two dimensional steady-
state heat conduction, one 
and two dimensional 
unsteady state heat 
conduction, numerical and 
graphical solution 
techniques, natural 
convection, forced 
convection, thermal 
radiation, boiling and 
condensation, the laws of 
mass transfer and analogy 
with heat transfer and heat 
exchanger 

EN 513 305 Heat 
transfer 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Fundamentals of 
refrigeration, refrigeration 
systems, refrigerants, heat 
loads, fundamentals of air 
conditioning, air conditioning 
systems, cooling loads, air 
distribution and duct design, 
storage of fruits and 
vegetables 

EN 343 300  
Refrigeration and Air 
Conditioning in 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Energy and power sources 
for agricultural processes, 
theories, components and 
properties of internal 
combustion engines, fuel 
and combustion, steam 
power plant, steam boilers 
and generators, hydro power 
plant, gas turbine plant, 
combined cycle power 
plant, alternative energy, 
application of system 
management for agricultural 
operations 

EN 343 301 Power for 
Agricultural System and 
Renewable Energy 

3(3-0-6) 
2 หน่วยกิต 
30 ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัต
และกำรควบคุมอัตโนมัติ 

Introduction to Internet of 
Things (IOT) and artificial 
intelligence (AI),  application 
of internet of things and 
Artificial Intelligence for 
agriculture, Python 
programming, machine 
learning, tools for machine 

EN 343 400 Internet of 
Things and Artificial 
Intelligence  for 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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learning, systems of artificial 
intelligence for agriculture, 
supervised learning, and 
  unsupervised learning, 
introduction to control 
system of IOT for smart farm, 
case study in agriculture and 
farming 

 Basic automatic control 
system and robot 
component, mechanism, 
sensors and actuators, 
programming for automatic 
control for agricultural 
engineering, robot 
applications in agriculture 

EN 344 402  Automatics 
Control and Robotics in 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 

 Velocity and acceleration 
analysis, kinematics and 
dynamics force analysis, 
applications and balancing of 
mechanical system, vibration 
of one degree of freedom 
systems, torsional vibration, 
free and forced vibration, 
method of equivalent 
systems, vibration of multi 
degree of freedom systems, 
vibration reduction and 
control, vibration 
measurement and 
applications in agricultural 
machinery 

EN 343 201 Theory of 
Agricultural Machines 
and Vibration 

3(3-0-6) 
1.5 หน่วยกิต 
22.30 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กลุ่มที่ 4 ระบบทำงกล
อ่ืนๆ 

Process of entrepreneurial 
spirit incubation, evaluation 
of one’s own potential, 
characteristics and spirit of 
good entrepreneurs, 
principles for the 
development and 
enhancement of good value 
in working and being good 
entrepreneurs, internal self-
motivation and self-
confidence, principle for 
reinforcing attitudes and 
positive thinking to improve 
work performance, principles 
of human relation and 
teamwork, enhancement of 
leadership, Buddhism related 
to work, ethics and morals of 
entrepreneurs, Corporate 
Social Responsibility (CSR), 
development of creative and 
innovation skills, creation of 
new business ideas and 
opportunities and tips for 
entrepreneurial success, 
basic knowledge in business 
operations and principles of 
service excellence, basics in 
business plan writing,  
 

EN 002 101 
Entrepreneurial Spirit 
Incubation 

3(3-0-6) 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 business strategy plan, 
marketing plan,  
practice work for developing 
entrepreneurial skills 
 

  

 Design principle of 
agricultural machinery 
operation 

EN 343 200 Agricultural 
Machinery and Prime 
Mover 

3(3-0-6) 
1 หน่วยกิต 
15 ชั่วโมง 

 Use of computer for design 
and analysis of mechanical 
engineering problems for 
Agricultural application. Two 
and three dimensional 
physical modeling and 
simulations of agricultural 
engineering problems and 
related applications, strength 
and motion analysis for 
agricultural machinery 
mechanism using computer 
program 

EN 343 401  Computer-
aided Design in 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
3 หน่วยกิต 
45 ชั่วโมง 

 Fire protection EN 341 000  
Introduction of 
Agricultural Engineering 

3(3-0-6) 
1 หน่วยกิต 
15 ชั่วโมง 

 Alternative energy, 
application of system 
management for agricultural 
operations 

EN 343 301  Power for 
Agricultural System and 
Renewable Energy 

3(3-0-6) 
1 หน่วยกิต 
15 ชั่วโมง 
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ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565-ปีกำรศึกษำ 2569

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 Agricultural process 
equipment, physical 
properties of agricultural 
material, cleaning and 
sorting, size reduction and 
mixing, analysis and planning 
for material handling, 
comparison and selection of 
material handling 
equipment, material 
handling lay-out, types  
of handling, the design of 
material handling system, 
gravity conveyor, screw 
conveyor, bucket elevator, 
belt conveyor, chain 
conveyer, vibrating conveyor, 
dust removal and duct 
system design 

EN 344 303  
Agricultural Processing 
and Handling 
Engineering 

3(2-3-6) 
45 ชั่วโมง 
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1. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้                
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 
วิชำเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 - ปีกำรศึกษำ 2569 
 

  

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
SC 401 206 Calculus for Engineering I ผศ. ดร.อังคณำ บุญยืด 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

SC 401 207 Calculus for Engineering II 
 

อ. ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 

SC 402 202 Calculus for Engineering III ผศ. ดร.นิมิต นิมำนะ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

SC 402 302 Differential Equations for 
Engineering 

ผศ. ดร.วริษำ นำคพิมพ์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

SC 201 005 General Chemistry ศำสตรำจำรย์วิทยำ เงินแท้ 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

SC 201 006 General Chemistry Laboratory ศำสตรำจำรย์วิทยำ เงินแท้ 
วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

SC 501 003 General Physics Laboratory I รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 
วศ.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Physics, (University of Leeds), UK. 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

SC 501 004 General Physics Laboratory II รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล 
วศ.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Physics), University of Leeds, UK. 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

SC 501 005 Fundamentals of Physics I รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี 
วศ.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Bio-Medical Physics), University of 
Aberdeen, UK. 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

SC 501 006 Fundamentals of Physics II รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี 
วศ.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. (Bio-Medical Physics), University of 
Aberdeen, UK. 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พื้นฐำนกำรออกแบบ 

EN 001 202 Engineering Drawing ผศ.ดร.จุฬำภรณ์ เบญจปิยะพร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Mechanical Engineering, (University of 
New South Wales), Australia 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 Ph.D. Mechanical Engineering, (University of 

New South Wales), Australia 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

EN 001 200 Statics รศ.ดร.รัตมณี นันทสำร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Civil Engineering, (University of South 
Australia), Australia 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

EN 512 200 Dynamics รศ.ดร.เขมจิต เสนำ 
Dipl.-Ing. Mechanical Engineering, (RWTH 
Aachen University), Germany 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

EN 412 500 Manufacturing Processes ผศ.ดร.เจษฎำ  โพธิ์สม 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, (มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร, (สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร, (สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

กลุ่มที่ 2 ควำมรู้ทำงดิจิทัล 

EN 001 203 Computer Programming ผศ.ดร.จิระเดช พลสวัสดิ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

GE 341 511  Computational & Statistical 
Thinking for ABCD 

ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, 
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

GE 341 512  ABCD for All Professions ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง 
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
M.Sc. Agricultural Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
M.Sc. Computer Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

EN 343 401  Computer-aided Design in 
Agricultural Engineering 

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M.Agr. Bioproduction, (The University of 
Ryukyus), Japan 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Kagoshima 
University), Japan 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

กลุ่มที่ 3 องค์ควำมรู้ทำงควำมร้อนและของไหล 
EN 512 303 Thermodynamics I รศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน 

B.Eng. Mechanical Engineering, (Royal 
Melbourne Institute of Technology University), 
Australia  
Ph.D. Mechanical Engineering, (Royal 
Melbourne Institute of Technology University), 
Australia 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 342 001 Fluid Mechanics for Agricultural 
Engineering 

รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ ่
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ า, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ด. ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศำสตร์วัสดุ 

EN 002 204 Engineering Materials รศ.ดร.ปำพจน์ เจริญอภิบำล 
B.S. Materials Science and Engineering, 
(Columbia University), USA. 
M.S. Materials Science and Engineering, 
(University of Pennsylvania), USA. 
Ph.D. Materials Science and Engineering, 
(University of Pennsylvania), USA. 
ประสบการณ์สอน 12 ปี    

EN 512 201 Mechanics of Materials รศ.ดร.เกียรติฟ้ำ  ตั้งใจจิต 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
Ph.D. Mechanical Engineering, (University of 
Manchester), UK 
ประสบการณ์สอน 29 ปี   

กลุ่มที่ 5 อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

EN 003 102 Work Preparation and Continuing 
Self-Development 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Mechanical Engineering, (University of 
Tsukuba), Japan 
Ph.D. Mechanical Engineering,  (University of 
Tsukuba), Japan 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

EN 001 100 Learning Skill Development รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M.Agr. Bioproduction, (The University of 
Ryukyus), Japan 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Kagoshima 
University), Japan 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 341 000  Introduction of Agricultural 
Engineering 

ผศ.ดร.โพยม สรำภิรมย์ 
วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน, 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล 

EN 343 201  Theory of Agricultural Machines 
and Vibration 

รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 344 202  Agricultural Machinery Design รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 343 200  Agricultural Machinery and Prime 
Mover 

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

กลุ่มที่ 2 ควำมร้อน ควำมเย็น และของไหลประยุกต์ 
EN 344 302   Thermal System Design and 
Drying in Agricultural Engineering 

ผศ.ดร.ค ำนึง วำทโยธำ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Agricultural Machinery and 
Management,  (Asian Institute of Technology) 
D.Eng. Agricultural Engineering, (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

EN 513 305 Heat transfer รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยแกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
D.Eng. Energy, (Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี   

EN 343 300  Refrigeration and Air Conditioning 
in Agricultural Engineering 

ผศ.ดร.ค ำนึง วำทโยธำ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Agricultural Machinery and 
Management, (Asian Institute of Technology) 
D.Eng. Agricultural Engineering, (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

EN 343 301 Power for Agricultural System and 
Renewable Energy 

ผศ.ดร.กิตติพงษ์  ลำลุน 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

EN 343 400 Internet of Things and Artificial 
Intelligence  for Agricultural Engineering 

รศ.ดร.เจษฎำ  โพธิ์สม 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, (มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร, (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร, (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

EN 344 402  Automatics Control and Robotics 
in Agricultural Engineering 

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M.Agr. Bioproduction, (The University of 
Ryukyus), Japan 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Kagoshima 
University), Japan 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 343 201 Theory of Agricultural Machines 
and Vibration 

รศ.ดร.สมชำย  ชวนอุดม 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 002 101 Entrepreneurial Spirit Incubation รศ.ดร.ปณิธำน พีรพัฒนำ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Industrial Engineering, (Osaka 
University), Japan  
Ph.D. Industrial Engineering, (Osaka Prefecture 
University), Japan  
ประสบการณ์สอน 24 ปี   
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

EN 343 200 Agricultural Machinery and Prime 
Mover 

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 343 401  Computer-aided Design in 
Agricultural Engineering 

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
M.Agr. Bioproduction, (The University of 
Ryukyus), Japan 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Kagoshima 
University), Japan 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 341 000  Introduction of Agricultural 
Engineering 

ผศ.ดร.โพยม สรำภิรมย์ 
วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน, 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา, (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 8 ปี 

EN 343 301  Power for Agricultural System and 
Renewable Energy 

ผศ.ดร.กิตติพงษ์  ลำลุน 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตรและอาหาร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี

EN 344 303  Agricultural Processing and 
Handling Engineering 

ผศ.ดร.กิตติพงษ์  ลำลุน 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตรและอาหาร, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1.  ห้องปฏิบัติกำรของสำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 
  1.1  บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

 1.1.1  Floating velocity measurement 
1.1.2 Torsion Test set 

1.1.3 Texture Analysis 

1.1.4 การศึกษาการอบแห้งแบบชั้นบาง 

1.1.5 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างฝนกับน้ าทา่ 

1.1.6 การวัดความชืน้ในดนิ 

1.1.7 การศึกษาการใช้โดรนเพื่อการเกษตร 

1.1.8 การทดสอบคุณภาพขา้วเปลือกโดยการสี 

1.1.9 การศึกษาระบบการท างานของ PLC  

1.1.10 การศึกษาเครื่องยนต์เกษตรและการถอดประกอบชิ้นส่วน 

1.1.11 Flow or Friction loss in pipe 

1.1.12 Refrigeration Unit 

1.1.13 การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 

1.1.14 Feedback Control 

1.1.15 Air Flow Test Set 

1.1.16 Universal Testing Machine 

1.1.17 Dynamics Lab 

1.1.18 การวัดอัตราการซึมของดิน (Infiltrometer) 

1.1.19 Universal balancing machine 

1.1.20 Fatigue Test set 

1.1.21 Bomb Calorimeter 

1.1.22 Centifugal pump test set 

1.1.23 Boiler Test Set 
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1.1.1 Floating velocity measurement 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.2 Torsion Test set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



- 74 - 
 

1.1.3 Texture Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.4 การศึกษาการอบแห้งแบบชั้นบาง 
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1.1.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝนกับน้้าท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6 การวัดความชื้นในดิน 
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1.1.7  การศึกษาการใช้โดรนเพื่อการเกษตร 

 
 

1.1.8   การทดสอบคุณภาพข้าวเปลือกโดยการสี 
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 1.1.9   การศึกษาระบบการท้างานของ PLC 
 

  
 
 

 
 
 1.1.10   การศึกษาเครื่องยนต์เกษตรและการถอดประกอบชิ้นส่วน 
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 1.1.11   Flow or Friction loss in pipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.12.   Refrigeration Unit 
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1.1.13.   การบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 

 
 
 1.1.14   Feedback Control(นิวเมติกส์ไฟฟ้า) 
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 1.1.15.   Air Flow Test Set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.16   Universal Testing Machine 
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1.1.17.   Dynamics Lab 
 

 
1.1.18   การวัดอัตราการซึมของดิน (Infiltrometer) 
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1.1.19   Universal balancing machine 

 
 
 1.1.20   Fatigue Test set 
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1.1.21   Bomb Calorimeter 
 

 
 
 1.1.22   Centifugal pump test set 
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 1.1.23   Boiler Test Set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือทดลองปฏิบัติการ 

1.  ชุดปฏิบัติการ NIR 
2.  ชุดปฏิบัติการขนถา่ยวัสดุควบคุมด้วยPLC 
3.  ชุดทดลองปฏบิัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
4.  การไหลของน ้าผ่านอาคารชลศาสตร ์
5.  การเคลื่อนที่ของตะกอนในทางน า้เปิด 
6.  เตาเผาไฟฟ้า 
7.  เครื่องผสมยางพารา 
8.  Freeze Drying Set 
9.  โมเดลเครื่องจักรกลผ่าซีก 
10. รถแทรกเตอร์ผ่าซีก 
11. เครื่องตัด 
12. เครื่องพับ 
13. เครื่องม้วน 
14. เครื่องกลึง 
15. เครื่องเจาะ 
16. รถเก่ียวข้าว 
17. รถแทรกเตอร์ 
18. รถไถนาเดินตาม 
19. Dynamic Strain Amplifier 
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1. ชุดปฏิบัติการ NIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชุดปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุควบคุมด้วยPLC  
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3.  ชุดทดลองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ Aduino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  การไหลของน้้าผ่านอาคารชลศาสตร์ 
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5.  การเคลื่อนที่ของตะกอนในทางน้้าเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  เตาเผาไฟฟ้า 
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7.  เครื่องผสมยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Freeze Drying Set 
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9.  โมเดลเครื่องจักรกลผ่าซีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  รถแทรกเตอร์ผ่าซีก 
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11.  เครื่องตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  เครื่องพับ 
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13.  เครื่องม้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  เครื่องกลึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 92 - 
 

15.  เครื่องเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  รถเกี่ยวข้าว 
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17.  รถแทรกเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  รถไถนาเดินตาม 
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19.  Dynamic Strain Amplifier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Azure 

3. Microsoft Office 

4. Microsoft Office 365 

5. Kaspersky Endpoint Security 
6. IBM SPSS Statistics 
7. STATA ReleSTATA10 
8. Autodesk 
9. Matlab 
10. ArcGIS 
11. Flexsim 
12. Minitab 
13. RoboStudio 
14. Solidwork2.19 
15. SPSS 
16. Unisim 
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ท่ีเก็บพสัดุช ำรุด

ห้องสุขำ

ห้องปฏิบติักำรวิศวกรรมเกษตร
ห้องเยน็ 2

ห้องเยน็ 1

ห้องประชุม1

หวัหนำ้
ภำควิชำฯ

รองหวัหนำ้
ภำควิชำฯ

ห้องพกั

สำรบรรณ

ห้องปฏิบติักำรวิศวกรรมดินและน ้ำ

ห้องกิจกรรม
น.ศ. ป.ตรี

ห้องศึกษำดว้
ยตนเอง น.ศ.

ป.ตรี

4.5m.

2m.

4.5m.
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6m.
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8m.
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4m.

4m.

4m.

4m.

4m.

4m.

4m.

8m. 4m. 8m. 8m.

3m. 5m. 4m.

ห้องรับแขก

ห้องสุขำ

ห้องพกั ห้องพกั ห้องพกั ห้องพกั ห้องพกั ห้องพกั

ห้องประชุม2

ห้องศึกษำดว้
ยตนเอง น.ศ.

ป.ตรี

 
อาคาร EN05 วิศวกรรมเกษตร    
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ห้องพกั

ห้องเยน็ 2

ห้องเยน็ 1

ตู้อบ

ตู้อบ

เคร่ืองผสมยาง

ห้องเกบ็ของ

ห้องสุขำ

ห้องพกั ห้องพกั ห้องพกั

ห้องปฏิบัติการNIR

Floating velocity

Air Flow Test Set

Fr
ee

 &
 fo

rc
ed

 H
ea

t
Co

nv
ec

tio
n S

et

กา
รศึ

กษ
าก
าร
อบ

แห้
งแ
บบ

ชั้น
บา
ง

Vacuum Fried Set

Refrigeration Unit

Refrigeration Unit
Freeze Drying Set

Bomb Calorimeter

Boiler Set

Universal Balancing Machine

Tensile Test Set (Instron)

Universal Testing
Machine (Lloyd)

การทดสอบคุณภาพข้าวเปลือกโดยการสี

การศึกษาระบบการ
ท างาน PLC

Feedback control
นิวเมติกส์ไฟฟ้า

Engine Set

Safety zone

กำรศึกษำกำรใชโ้ดรนเพือกำรเกษตร

Torsion test set

Fatigue Test set

Texture Analysis

กา
รศึ

กษ
าก
าร
อบ

แห้
งแ
บบ

ชั้น
บา
ง

Sieve Analysisปร
ะตู

ม้ว
น

การศึกษาความสัมพนัธ์ฝนกบัน า้ท่า

-ชุดทดสอบการศึกษาชลศาสตร์ของฝาย

Flow or Friction loss in pipe

ห้องบรรยาย

-ชุดทดสอบการวัดความช้ืนในดิน
-ชุดทดสอบการหาค่าBulk Density,Particle
Density and Porosity of Soil
-ชุดทดสอบความแข็งของดิน

การวดัอตัราการซึมของดนิ

Sediment Transport

Centifugal pump test set

Safety zone

ประตูม้วน

 
 แผนผังเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมเกษตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเครื่องมืออุปกรณ์ปฏิบัติการวิศวกรรมกรรมดินและน้้า 
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ห้องปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 1

5.40m.
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4m.

ศูนยเ์คร่ืองจกัรกลเกษตรและ
วิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียว

ห้องปฏิบติักำรเพ่ือกำร
ศึกษำเคร่ืองเก่ียวนวด

ห้องทดสอบคุณ
ภำพขำ้วเปลือก

ห้องสุขำ

ห้อ
งป

ฏิบั
ติก

าร
วศิ

วก
รร
มเ
ครื่
อง
จัก

รก
ลเก

ษต
ร 2

 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 
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ศูนยเ์คร่ืองจกัรกลเกษตรและ
วิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียว

ห้องปฏิบติักำรเพ่ือกำร
ศึกษำเคร่ืองเก่ียวนวด

ห้องทดสอบคุณ
ภำพขำ้วเปลือก

ห้องสุขำ

Sectioned Engine

เคร่ืองกะเทาะข้าวเปลือก

สายพานล าเลยีง

ไถขุดมันส าปะหลงั รถไถเดนิตาม

เค
รื่อ
งมื

อป
ฏิบั

ติก
าร

ห้องเกบ็คร่ืองมือ

เคร่ืองตัด เคร่ืองพบั เคร่ืองม้วน
เคร่ืองกลงึ

เคร่ืองเจียร์

ไฮโดรลคิ

เคร่ืองย่อยวสัดุเกษตร

เคร่ืองกลงึรถแทรกเตอร์

การบ ารุงรักษา
เคร่ืองยนต์การเกษตร

การศึกษาเคร่ืองยนต์เกษตรและ
ถอดประกอบช้ินส่วน

โรงสีข้าว

เคร่ืองเจียร์

ประตูม้วน ปร
ะตู

ม้ว
น

ประตูม้วน

Safety Zone

Safety Zone

ประตูม้วน

รถแทรกเตอร์

รถเกีย่วข้าว

 
แผนผังเครื่องมืออุปกรณ์อาคารปฏิบัติการ 
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ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเกษตร  

ที ่ ชื่อปฏิบัติกำร ผู้สอน 

1 Floating velocity measurement รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม 
2 Torsion Test set รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ 

3 Texture Analysis รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 

4 การศึกษาการอบแห้งแบบชั้นบาง ผศ.ดร.ค านึง วาทโยธา 
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝนกับน้ าท่า รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 

6 การวัดความชื้นในดิน ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ 

7 การศึกษาการใช้โดรนเพื่อการเกษตร รศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม 
8 การทดสอบคุณภาพข้าวเปลือกโดยการสี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน 

9 Air condition test set อ.ดร.อาทิตย์ ภูผาผุด 
10 การศึกษาระบบการท างานของ PLC นายจักรพันธ์ ด้วงค าจันทร์ 

11 การศึกษาเครื่องยนต์เกษตรและการถอดประกอบชิ้นส่วน นายประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ 

12 Flow or Friction loss in pipe นายภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง 
13 Refrigeration Unit รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม 

14 Boiler Test set อ.ดร.อาทิตย์ ภูผาผุด 

15 การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร นายประเวทย์ พรหมจิตรานนท์ 
16 Feedback Control นายจักรพันธ์ ด้วงค าจันทร์ 

17 Air Flow Test Set ผศ.ดร.ค านึง วาทโยธา 

18 Universal Testing Machine รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 
19 ไบโอดีเซล ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน 

20 การวัดอัตราการซึมของดิน (Infiltrometer) ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ 
21 Universal balancing machine รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ 

22 Fatigue Test set รศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม 

23 Bomb Calorimeter นายภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง 
24 Centrifugal pump test set นายภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง 
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ห้องปฏิบัติกำร Material Testing ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 
 Tensile Test Set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hardness Tester 

   
  Rock Well Hardness Tester  Brinell Hardness Tester 
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 Torsion Test Set 

    
 
 Fatigue Test set 
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 Universal Testing Machine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compression Test of Bio-Materials 
 

  Physical Properties of Agricultural Materials Test  
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  Rice Mill Testing Unit 

     
 เครื่องขัดข้าวแบบซาตาเก้ เครื่องแยกข้าวสาร   

   
 เครื่องกะเทาะข้าว    
  
  Image Processing Unit 
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 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 

รถแทรกเตอร์ขนาด 66 แรงม้า และขนาด 20 แรงม้า 3 คัน 
รถไถเดินตาม 2 คัน 
อุปกรณ์การศึกษากลไกของรถแทรกเตอร์ (รถแทรกเตอร์ผ่าซีก) 2 ชุด 
อุปกรณ์การศึกษากลไกของรถไถเดินตาม (รถไถเดินตามผ่าซีก) 1 ชุด 
ไถจานแบบติดรถแทรกเตอร์ 2 ชุด 
เครื่องหยอดเมล็ดพืช แบบติดรถแทรกเตอร์ 1 เครื่อง 
ไถจาน และไถหัวหมู แบบติดไถเดินตาม 4 ชุด 
ผาลเกรดดิน และปุ้งกี่ตักดิน/วัสดุเกษตร แบบติดรถแทรกเตอร์ 2 ชุด 
รถเก่ียวนวดข้าว 1 เครื่อง 
รถเก่ียวข้าวแบบเดินตาม 2 เครื่อง 
เครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว และขนาด 1 ตัน/ชม. 2 เครื่อง 
เครื่องทดสอบระบบไฮโดรลิค 1 ชุด 
เครื่องทดสอบระบบนิวเมติกส์ 1 ชุด 
อุปกรณ์วัดแรงลากดึงของรถแทคเตอร์ ขนาด 10 ตัน 1 ชุด 
อุปกรณ์วัดก าลังของเพลาอ านวยก าลัง 1 ชุด 
อุปกรณ์ทดสอบการนวดข้าวแบบไหลตามแกน 1 ชุด 
เครื่องทดสอบสมรรถนะพัดลมท าความสะอาดเมล็ดพืช 1 เครื่อง 
เครื่องสับตัดพืชหัว 1 เครื่อง 
เครื่องคัดขนาดผลไม้ด้วยน้ าหนัก 1 เครื่อง 
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก SATAKE 2 เครื่อง 
เครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าว SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องแยกข้าวหัก SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องขัดขาว SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องวัดความขาว 1 เครื่อง 
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว 1 เครื่อง 
เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพืช 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัตถุเกษตร LLODY 1 เครื่อง 
เครื่องวัดขนาดวัสดุเกษตร 1 เครื่อง 
เครื่องผนึกสุญญากาศ MULTIVAC 1 ชุด 
ตู้อบสุญญากาศ 1 เครื่อง 
อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 
เครื่องกวนผสมระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง 
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เครื่องทดสอบ Dielectric 1 เครื่อง 
เครื่องหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง 
เครื่องชั่งดิจิตอล 2 เครื่อง 
เครื่องวัด pH 1 เครื่อง 
เครื่องตรวจวัดความหนืดอาหาร 1 เครื่อง 
อุปกรณ์ทดสอบการกลั่น 1 ชุด 
เครื่องทอดสุญญากาศ 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอินฟราเรด 1 ชุด 
เครื่องผลิตอากาศแบบควบคุมความชื้นสัมพันธ์ 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อน 2 ชุด 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อนแบบ Heat Pump 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อนร่วมกับไมโครเวฟ 1 ชุด 
ตู้อบลดความชื้นตัวอย่างเมล็ดพืช 3 ชุด 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง 1 ชุด 
เครื่องทดสอบระบบท าความเย็น 1 เครื่อง 
ห้องเย็นเก็บรักษาวัสดุเกษตร 2 ห้อง 

  
 ห้องปฏิบัติงำนสร้ำงและทดสอบเครื่องจักรกล 

เครื่องกลึง 2 เครื่อง 
เครื่องม้วนโลหะแผ่น 1 เครื่อง 
เครื่องเจียร์แบบแท่นและแบบมือถือ 3 เครื่อง 
เครื่องเจาะโลหะแผ่น 1 เครื่อง 
สว่านแบบแท่นและแบบมือถือ 3 เครื่อง 
เครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอร์และแบบใช้แก๊ส 3 เครื่อง 
เครื่องตัดโลหะแผ่นขนาดใหญ่ 1 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมเหล็ก 2 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมสแตนเลส 1 เครื่อง 
เครื่องกดอัดแบบไฮโดรลิค 1 เครื่อง 
เครื่องยกอุปกรณ์แบบล้อเลื่อน ขนาด 1 ตัน และขนาด 0.5 ตัน 2 เครื่อง 
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 ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนอ่ืนๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

      
        การวัดความชื้นในดิน  Bulk Density, Particle Density and Porosity of Soil 

                                                                                                       
 Sieve Analysis 

 
2.   แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1  ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยี 
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร ดังนี้ 
 (1) หนังสือ 

-  ภาษาอังกฤษ จ านวน 1,727 รายการ 
-  ภาษาไทย จ านวน 1,437 รายการ 

 (2) วารสาร 
-  ภาษาอังกฤษ จ านวน  22  รายการ 
-  ภาษาไทย จ านวน  31  รายการ 

 (3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) จ านวน   7 ฐาน 

 -  E-books  ภาษาไทย  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - Matichonelibrary 
 - E-book on Science Direct 
 - Knovel 

- Net Library Ebooks 
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- Sprinkerlink Ebooks 
- Grolier Online 

 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) จ านวน   9  ฐาน 
- Sprinkerlink 
- Science Direct 
- Scopus 
- JCR- Journal Citation Report 
- Academic Search Elites 
- Proquest Agricultural Journal 
- ISI Web of Science 
-  Agricola 

 - CHE Pdf Dissertation Fulltext 
 

2.2  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

 (1) สถานที ่ 
- ห้องบรรยาย ขนาด 40 คน จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย/สัมมนา ขนาด 30 คน จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย/สัมมนา ขนาด 20 คน จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย/จัดการเรียนการสอนด้วย  

e-Learning 
ขนาด 30 คน จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 30 คน จ านวน 1 ห้อง 
 ส าหรับห้องเรียนร่วมและห้องประชุมสัมมนาในอาคารเรียนรวมและอาคารเรียน/ปฏิบัติการของ

ภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้ตามความจ าเป็น 
 (2) ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบด้วย 

 - ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ขนาด   300 ตร.ม. จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
      เกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

 
ขนาด 1,000 ตร.ม. 

 
จ านวน 1 ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 

ขนาด    670 ตร.ม. จ านวน 1 ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติงานสร้างและทดสอบ
เครื่องจักรกล 

ขนาด    150 ตร.ม. จ านวน 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการของภาควิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้ตามความจ าเป็น และการปฏิบัติการ
ภาคสนามในพ้ืนที่ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและแปลงเกษตรกร สามารถขอใช้งานได้ตามความจ าเป็นเช่นกัน 
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(3) ห้องท างานและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนักศึกษา ห้องกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย 
 - ห้องท างานฯ ส าหรับนักศึกษา ขนาด  20 ตร.ม. จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องกิจกรรมนักศึกษา ขนาด  20 ตร.ม. จ านวน 1 ห้อง 

 
(4) อุปกรณการสอน 

อุปกรณ์การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีทั้งที่ติดตั้งประจ าที่
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและภาควิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งอุปกรณ์ประจ าที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มีดังนี้ 

- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องบรรยายและห้องสัมมนา ในข้อ 1) 
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน เช่น 

MATLAB, AutoCAD, Solid Works เป็นต้น ประจ าห้องบรรยาย/จัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- คอมพิวเตอร์ประจ าห้องพักและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
- เครื่องมือปฏิบัติการประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติงานสร้างและทดสอบเครื่องจักรกล

ส าหรับ ดังต่อไปนี้ 
  1) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ขนาด 100 ลบ.ซม. 1 ชุด 
เครื่องวัดความเค้นเฉือนของดิน 2 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินแบบตะแกรงร่อน 1 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินแบบตกตะกอน 2 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์เนื้อดิน 1 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ 1 เครื่อง 
เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง 
เครื่องบันทึกความชื้นดินแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง 
เครื่องหาความสัมพันธ์ความชื้นกับแรงดึงในดิน 1 ชุด 
เครื่องวัดความซึมของน้ าในดิน 1 ชุด 
เครื่องวัดค่าความซึมผ่านแบบไฮดรอลิด 1 ชุด 
เครื่องวัดค่าการซึมผ่านน้ าใต้ดิน 1 เครื่อง 
เครื่องคลื่นความถี่ต่ ามากส าหรับวัดน้ าใต้ดิน 1 ชุด 
อุปกรณ์ตรวจวัดค่า Bulk density, Particle density และ 
Porosity ของดิน 

1 ชุด 

เครื่องวัดการใช้น้ าของพืช 1 ชุด 
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นและทดสอบความงอกของเมล็ดพืช 1 ชุด 
เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าวัดดินเค็มในสนาม 1 ชุด 
เครื่องวัดความเค็มของน้ าในสนาม 1 เครื่อง 
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อุปกรณ์ทดสอบการไหลของน้ าใต้ดิน 1 ชุด 
อุปกรณ์ทดสอบการไหลของตะกอน 1 ชุด 
อุปกรณ์ทดสอบอัตราการไหลของน้ า 1 ชุด 
เครื่องมือวัดความเร็วของกระแสน้ า 1 เครื่อง 
อุปกรณ์ทดสอบการไหลของน้ าผ่านอาคารชลศาสตร์ในทางน้ าเปิด 1 ชุด 
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง 
Vacuum pump  1 เครื่อง 
เครื่องวัดความน าไฟฟ้าของน้ าในสนาม 1 เครื่อง 
เครื่องวัดความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 1 เครื่อง 
เครื่องจ าลองสภาพฝน 1 เครื่อง 
เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 
อุปกรณ์ส าหรับศึกษากระบวนการอุทกวิทยา 1 ชุด 
เครื่องส ารวจภูมิประเทศ GPS 1 ชุด 
อุปกรณ์เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 ชุด 
เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม และ GIS Software 1 ชุด 
เครื่องวาดกราฟคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
เครื่องสแกนภาพ 2 เครื่อง 
เครื่องดิจิไทเซอร์ 2 เครื่อง 
กล้องจุลทรรศน์แบบชีววิทยาและวัสดุศาสตร์ 1 เครื่อง 

  2) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รถแทรกเตอร์ขนาด 66 แรงม้า และขนาด 20 แรงม้า 3 คัน 
รถไถเดินตาม 2 คัน 
อุปกรณ์การศึกษากลไกของรถแทรกเตอร์ (รถแทรกเตอร์ผ่าซีก) 2 ชุด 
อุปกรณ์การศึกษากลไกของรถไถเดินตาม (รถไถเดินตามผ่าซีก) 1 ชุด 
ไถจานแบบติดรถแทรกเตอร์ 2 ชุด 
เครื่องหยอดเมล็ดพืช แบบติดรถแทรกเตอร์ 1 เครื่อง 
ไถจาน และไถหัวหมู แบบติดไถเดินตาม 4 ชุด 
ผาลเกรดดิน และปุ้งกี๋ตักดิน/วัสดุเกษตร แบบติดรถแทรกเตอร์ 2 ชุด 
รถเก่ียวนวดข้าว 1 เครื่อง 
รถเก่ียวข้าวแบบเดินตาม 2 เครื่อง 
เครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว และขนาด 1 ตัน/ชม. 2 เครื่อง 
เครื่องทดสอบระบบไฮโดรลิค 1 ชุด 
เครื่องทดสอบระบบนิวเมติกส์ 1 ชุด 
อุปกรณ์วัดแรงลากดึงของรถแทคเตอร์ ขนาด 10 ตัน 1 ชุด 
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อุปกรณ์วัดก าลังของเพลาอ านวยก าลัง 1 ชุด 
อุปกรณ์ทดสอบการนวดข้าวแบบไหลตามแกน 1 ชุด 
เครื่องทดสอบสมรรถนะพัดลมท าความสะอาดเมล็ดพืช 1 เครื่อง 
เครื่องสับตัดพืชหัว 1 เครื่อง 
เครื่องคัดขนาดผลไมด้้วยน้ าหนัก 1 เครื่อง 
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก SATAKE 2 เครื่อง 
เครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าว SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องแยกข้าวหัก SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องขัดขาว SATAKE 1 เครื่อง 
เครื่องวัดความขาว 1 เครื่อง 
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว 1 เครื่อง 
เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพืช 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัตถุเกษตร LLODY 1 เครื่อง 
เครื่องวัดขนาดวัสดุเกษตร 1 เครื่อง 
เครื่องผนึกสุญญากาศ MULTIVAC 1 ชุด 
ตู้อบสุญญากาศ 1 เครื่อง 
อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 
เครื่องกวนผสมระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง 
เครื่องทดสอบ Dielectric 1 เครื่อง 
เครื่องหมุนเหวี่ยง 1 เครื่อง 
เครื่องชั่งดิจิตอล 2 เครื่อง 
เครื่องวัด pH 1 เครื่อง 
เครื่องตรวจวัดความหนืดอาหาร 1 เครื่อง 
อุปกรณ์ทดสอบการกลั่น 1 ชุด 
เครื่องทอดสุญญากาศ 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอินฟราเรด 1 ชุด 
เครื่องผลิตอากาศแบบควบคุมความชื้นสัมพันธ์ 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อน 2 ชุด 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อนแบบ Heat Pump 1 เครื่อง 
เครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรด้วยอากาศร้อนร่วมกับไมโครเวฟ 1 ชุด 
ตู้อบลดความชื้นตัวอย่างเมล็ดพืช 3 ชุด 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง 1 ชุด 
เครื่องทดสอบระบบท าความเย็น 1 เครื่อง 
ห้องเย็นเก็บรักษาวัสดุเกษตร 2 ห้อง 
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  3) ห้องปฏิบัติงานสร้างและทดสอบเครื่องจักรกล 
เครื่องกลึง 2 เครื่อง 
เครื่องม้วนโลหะแผ่น 1 เครื่อง 
เครื่องเจียร์แบบแท่นและแบบมือถือ 3 เครื่อง 
เครื่องเจาะโลหะแผ่น 1 เครื่อง 
สว่านแบบแท่นและแบบมือถือ 3 เครื่อง 
เครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอร์และแบบใช้แก๊ส 3 เครื่อง 
เครื่องตัดโลหะแผ่นขนาดใหญ่ 1 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมเหล็ก 2 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมสแตนเลส 1 เครื่อง 
เครื่องกดอัดแบบไฮโดรลิค 1 เครื่อง 
เครื่องยกอุปกรณ์แบบล้อเลื่อน ขนาด 1 ตัน และขนาด 0.5 ตัน 2 เครื่อง 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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