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การเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)  ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ในการประชุม  ครั้งที ่ 1/2552  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2552 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ในการประชุม  ครั้งที ่ 4/2556  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2556 

3. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ในการประชุม  ครั้งที ่ 8/2556  เมือ่วันที่  21  สิงหาคม  2556 

4. คณะกรรมการวิชาการ 
ในการประชุม  ครั้งที ่ 5/2557  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2557 

5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งที่  15/2557  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2557 

6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม  ครั้งที ่ 9/2557  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2557 
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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติควบคู่กับวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่ อุดมด้วยปัญญา มีความอดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  และมีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีความสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพได้ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่เพ่ือเกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหามากขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศต่อไป         
 

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  ข 

หลักการและเหตุผล 
 

ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็น “ครัวของโลก” นั้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในระดับพ้ืนฐาน (ปริญญาตรี) และระดับสูง (บัณฑิตศึกษา) คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
114 ตอนที่  19 ก เมื่อวันที่  10 มิถุน ายน 2540 เ พ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ท า
การเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตร พ.ศ. 2538) มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่นของงานวิจัยและการเรียนการสอน โดย
การปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมเกษตร แต่ยังคงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก และให้การ
ผลิตบัณฑิตมีประสบการณ์การท างานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด 
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ใช้ย้อนหลังส าหรับนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 
2554 เป็นต้นไป เนื่องจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 
นั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลให้นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 ไม่
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ ดังนั้น  จึงต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ขึ้นมาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  พ.ศ. 2554      
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



มคอ.2  ค 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ค าน า  ก 
หลักการและเหตุผล ข 
สารบัญ   ค 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 ชื่อหลักสูตร  1 
 ชื่อปริญญา 1 
 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  1 
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  
4 

 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

4 

 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 
 แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 ระบบการจัดการศึกษา 10 
 การด าเนินการหลักสูตร 10 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 10 
 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 10 
 แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 11 
 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม และการฝึกงานต่างประเทศ 20 
 แผนการศึกษา 22 
 ค าอธิบายรายวิชา 26 
 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 64 

 
 
 
 



มคอ.2  ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 71 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 72 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 81 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
82 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 90 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 90 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 91 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 91 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 93 
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 93 
 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 93 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 94 
 การบริหารหลักสูตร 94 
 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 94 
 การบริหารคณาจารย์ 96 
 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 97 
 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 97 
 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 97 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 98 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 99 
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  99 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 99 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 99 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์ 

การสอน 
99 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  จ 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
เอกสารแนบ  101 

 เอกสารแนบ 1 โครงสร้างหลักสูตร 102 
 เอกสารแนบ 2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร    

                   ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2556 
103 

 เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
                   วิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

109 

 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 125 
         เอกสารแนบ 5 ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 136 
         เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

                           พ.ศ. 2556 
        เอกสารแนบ 7 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

137 
 
 149 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Agricultural Engineering) 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 เน้นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานเกษตรกรรม เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการผลิตและการใช้
เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตทางการเกษตร เช่น การเตรียมพ้ืนที่ การปลูก การอารักขาพืช และ
การเก็บเกี่ยว รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตเกษตรเบื้องต้น ตลอดจน
การออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบระบบชลประทานบนผิวดิน เหนือผิวดิน และระบบการ
ชลประทานแบบน้ าหยด ตลอดจนระบบการระบายน้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งการออกแบบ
โครงสร้างอาคารฟาร์ม และระบบสาธารณูปโภคในอาคารฟาร์ม  
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพประเภทวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบ
ระบบชลประทาน การแปรรูปผลผลิตเกษตร ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
148 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ                                           
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ป ี
5.2 ภาษาท่ีใช้                                           
     ภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา                                 
     รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าใจภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน                

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา   

        วิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 

 6.2  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 6.3  คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร  
                มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่ 5/2557 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2557 
 6.4  กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม   
         ครั้งที่  15/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่9/2557 เมื่อวันที่ 19 
        ตุลาคม 2557 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2558 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้ส าเร็จการศึกษา 
1. ครู อาจารย์ นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นักวิจัยและพัฒนาสาขาวิศวกรรมเกษตร 
3. วิศวกรผู้ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
4. วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตในงานทางการเกษตร 
5. วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมทางการเกษตร 
6. วิศวกรควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมทางการเกษตร 
7. ผู้ประกอบการรายย่อยด้านวิศวกรรมเกษตร 
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9.  ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม 
และอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี  

1 รอง
ศาสตราจารย์  

นายเสมอขวัญ 
ตนัติกุล 

กศ.ม. 
วศ.ม. 
คอ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
เครื่องจักรกลเกษตร 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร ์

2538 
2536 
2532 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสุพจน์      
เอี้ยงกุญชร   

Diploma 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Water Resources 
 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

Hebrew University of 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2532 
 
2531 
2523 

3 อาจารย ์ นายน าพร  
ปัญโญใหญ ่

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2556 
2547 
2544 

4 อาจารย ์ นายธนศิษฏ์ 
วงศ์ศิริอ านวย 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
2545 
2542 

5 อาจารย์  นายญาณากร 
สุทัสนมาล ี

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Agricultural 
Engineering 
วิศวกรรมชลประทาน 
วิศวกรรมเกษตร 

Central Luzon State 
University, Philippines 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
 
2536 
2527 

6 อาจารย ์ นายโชติพงศ์  
กาญจนประโชต ิ

Ph.D 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung-Hsing 
University,Taiwan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2554 
 
 
2546 
2544 

7 อาจารย ์ นายพิสุทธ์ิ       
กลิ่นขจร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลย ี
อุณหภาพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2537 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม งานเกษตรที่สร้างความม่ังคั่งและมั่นคงให้ประเทศไม่ใช่

เพียงการตั้งเป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการผลิตเท่านั้น การแข่งขันในสถานการณ์โลกปัจจุบัน การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยยังคงมาตรฐานการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ตลาดจนการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
ทางการเกษตร ยังเป็นหนทางในการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ดังตัวอย่างเช่น การส่งออกรถไถเดินตาม 
การส่งออกเครื่องลดความชื้นสินค้าเกษตรและเครื่องสีข้าว ฯลฯ ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีรายได้
นอกเหนือจากผลผลิตเกษตร นอกจากการพัฒนาเครื่องจักรแล้ว การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก
ต่างประเทศเพ่ือการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของคู่ค้ายังเป็นปัจจัย
ส าคัญในระบบการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งยังต้องค านึงถึงผลกระทบของระบบการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมของโลก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นสาขาที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องจักรและเครื่องมือทุ่น
แรงที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตของงานเกษตรของไทย และมีศักยภาพเพียงพอต่อการส่งออก
เครื่องจักรและเครื่องมือทุ่นแรงนั้น นอกจากนั้นบัณฑิตยังได้รับการปลูกฝังให้ค านึ งถึงผลกระทบของ
ระบบการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งความเข้มแข็งในสาขาวิศวกรรมเกษตร จะช่วยลดการพ่ึงพิง
สินค้าน าเข้าประเภทเครื่องจักรเพ่ือการผลิตในงานเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่ระบบการผลิต
แบบพ่ึงตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านาน ท าให้

รากฐานวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยหลายอย่างมาจากสังคมแบบเกษตรกรรม ซึ่งก าลัง
เริ่มเลือนหายไปจากสังคม ตามบทบาทของภาคการเกษตรที่ลดลง เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการสาขาวิศวกรรมเกษตร จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ให้เป็นภาคการผลิตที่
ท าให้เกษตรกรมีรายได้ทัดเทียมกับการผลิตในภาคอ่ืน เพ่ือยังคงรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ได้เพ่ือเป็น
รากฐานที่เข้มแข็งของวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยรวม 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับการออกแบบให้บัณฑิตมี
ความสามารถทั้งการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ตลอดจนสามารถวิเคราะห์กระบวนการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรได้ โดยค านึงต่อผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีพันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่เน้นตามความต้องการของประเทศ อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เน้นแนว
ทางการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและในพันธกิจที่จะส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสถาบันและสังคมโดยรวมได้เน้นถึงการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ประชากรในสังคม 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษา 
- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์  สถิติ 
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ได้แก่ โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

13.2  การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร และคณะอ่ืน ๆ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระ
ของวิชา  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ   
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาและความส าคัญ  

ปรัชญา  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรให้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน  

ความส าคัญ  เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรการเกษตร และเครื่องมือแปรรูปผลผลิตเกษตร ให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สามารถที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมและ
สังคมส่วนรวมโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สมกับสถานภาพของบัณฑิตทุก
ประการ 

1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.2.1 มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการพ้ืนฐานและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ากับ

การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพวิศวกรรมเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทั้งทางภาคเอกชนและภาครัฐบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตผู้ประกอบการอิสระ 

1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการเพียงพอสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา  5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

 
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้ องกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรีของ สกอ. 
โดยมี การพิจารณาปรั บปรุ ง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษา สามารถ
ก้าวทันความรู้ ใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าใน
สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขา 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนรายชื่อ อาจารย์
พร้อมประวัติ ประสบการณ์ 
ผล ง านทางวิ ช าการ  กา ร
พัฒนาและฝึกอบรม 
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 2.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1 .  ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ต่ า ง  ๆ  ใ น
ห้องเรียนเพื่อการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนตาม
ความต้องการ 
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนและ
ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ดี  
3 .  จั ดตั้ งห้ องสมุด ในสถานศึกษา
ห้องสมุดเสมือนที่มีต าราเรียนมีหนังสือ
อ้างอิง และสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 

1 .  ร วบ ร ว มแ ละบั น ทึ ก
อัตราส่วนอุปกรณ์ต่อจ านวน
นักศึกษาจ านวนชั่ว โมงที่
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือต่อจ านวน
นักศึกษาและส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริ กา ร อุปกรณ์ เ พ่ื อ
การศึกษา 
2. รวบรวมจ านวนนักศึกษา
ที่ ล ง ทะ เบี ย น เ รี ย น วิ ช า
ปฏิบัติการ   
3. รวบรวมจ านวนต ารา
เรียน และสื่อที่มีอยู่   

 

 

 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งองค์ความรู้ ทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
เน้นการเรียนรู้ที่มีผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เ พ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะรู้ จักคิดวิ เคราะห์  และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และหรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้น
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด ค ว า ม ใ ฝ่ รู้
ตลอดเวลา 

1. จ านวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้  โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
2. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน 
การเรียนรู้  
3. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์ 
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 2.3  การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติที่
น า ย จ้ า ง ต้ อ ง ก า ร  ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่เหมาะสม นักศึกษา
มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ
และประสบการณ์ 
 
 
 
 

1. มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา 
2. ติดตั้งช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ 
3 . มีผู้ ประสานงานที่สนับสนุ น
บริการทางการเรียนการสอน และ
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น 
4. มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมนอกหลักสูตร 
 

1 . จ านวนชั่ ว โ ม งการ ให้
ค าปรึกษา 
2. จ านวนและอัตราส่วนของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ละปีการศึกษา 
3. จ านวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วม และอัตราส่วนเงิน
สนับสนุนนักศึกษาต่อเงิน
บริหารทั้งหมด 
4. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่มีคุณสมบัติพร้อม
ในการสนับสนุนด้าน 
กา ร เ รี ย นก ารสอน  และ
ประสานงานการท ากิจกรรม 
5. ผลการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้
การสนับสนุนต่าง ๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
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 2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
-  มีความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
ตรงตามความต้องการของ
นายจ้าง 
-  มีทัศนคติที่ดีและสามารถ
เป็นผู้น าได้  สามารถเข้าใจและ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามวัฒนธรรมไทย 

1. ขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต 
2. จัดฝึกอบรมหรือเสวนานักศึกษา
เพ่ือให้ทราบประสบการณ์จริง 
3. สอดแทรกคุณค่าทางคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรที่เน้นรับผิดชอบ
ทางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

1 . น าข้อเสนอแนะของ
นายจ้างมาเป็นแนวทางใน
ก า ร พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
2. วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อบัณฑิต 
3 .  มี ก า รจั ดกิ จ ก ร รมที่
ส่ ง เ สริ มคุณธรรม  และ
จริยธรรม 
4.  จ านวนรายวิชาหรือ
กิจกรรม หรือโครงการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ค ว า ม
รับผิดชอบทางสังคม และ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

   การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 
สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

1.3 ระบบการศึกษา 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืนนอกเหนือจากระบบทวิภาค  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

-  ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน  -  เดือนกันยายน 
-  ภาคการศึกษาที่  2   เดือนตุลาคม    -   เดือนมีนาคม 
-  หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี  และคณิตศาสตร์  ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
และระเบียบอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ

แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาแผนการเรียน และแผนการท างานในอนาคต 
 2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนชี้แนะแนวทางในการเรียนและอ่ืน ๆ 

 3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  ให้แก่
นักศึกษาที่มีปัญหาและขอความช่วยเหลือ 
 4) มีนักวิทยาศาสตร์ ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ใน
ด้านปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 5) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์
ที่ปรึกษา และจัดโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  4  ปี 
ภาคปกติ ปีละ 50 คน (รับปีการศึกษา  2554) 

นักศึกษา จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา  
 2554 2555 2556 2557 2558  

ชั้นปีที่ 1  50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3  - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4  - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 50 50 

2.6  งบประมาณตามแผน 
  งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 

1. งบประมาณ
แผ่นดิน 

8,335,000 8,987,000 9,739,000 10,790,000 11,113,7000 

2. งบประมาณเงิน
รายได้ 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,7810,000 

2.6.1  งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. งบบุคลากร 5,600,000 6,100,000 6,700,000 7,500,000 7,650,000 
2. งบด าเนินงาน 1,700,000 1,850,000 2,000,000 2,250,000 2,295,000 
3. งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,020,000 
4. งบอุดหนุน 35,000 37,000 39,000 40,000 40,800 
รวม 8,335,000 8,987,000 9,739,000 10,790,000 11,005,800 
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2.6.2  งบประมาณเงินรายได้ 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,754,000 
รวม 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,754,000 

2.6.3  งบประมาณเงินรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ประมาณการ
รายจ่าย 

     

1. งบบุคลากร   5,600,000   6,100,000   6,700,000   7,500,000  7,650,000 
2. งบด าเนินงาน   1,700,000   1,850,000   2,000,000   2,250,000  2,295,000 
3. งบลงทุน   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,020,000 
4. งบอุดหนุน    755,000    1,477,000   2,199,000   2,740,000      40,800 
รวม   9,055,000 10,427,000 11,899,000 13,490,000 11,005,800 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
  การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือ ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  13 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

       วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
112 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน   
  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต 
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

   

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             6 หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
กช 321 
CM 321 

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sufficiency Economy and Sustainable 
Development 

3 (2-2-5) 

ศท 021 
GE 021  

สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Social Sciences in Everyday Life 

3 (3-0-6) 

ศท 022 
GE 022  

อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3 (3-0-6) 
 

ศท 104 
GE 104   

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

3 (3-0-6) 
 

ศท 302 
GE 302  

สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3 (3-0-6) 
 

ศศ 101   
EC 101   

เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการประกอบการ 
Economics in Daily Life and Operations 

3 (3-0-6) 
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  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ศท 011 
GE 011  

มนุษย์กับความงามทางศิลปะ  
Man and Arts Appreciation 

3 (3-0-6) 

ศท 012 
GE 012  

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 
Psychology and Human Behavior 

3 (3-0-6) 

ศท 013 
GE 013  

สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต 
Health for Life 

3 (1-4-4) 

ศท 180 
GE 180  

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 
Art and Creative Thinking 

3 (1-4-4) 

ศท 304 
GE 304  

ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 
Liberal Art of Intellectuals 

3 (2-2-5) 

ศท 305 
GE 305  

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 
History and Development of Lanna 

3 (3-0-6) 

- กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต 
ศท 031 
GE 031  

การใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage 

3 (1-4-4) 

ศท 141 
GE 141  

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
Fundamental English 1 

3 (2-2-5) 

ศท 142 
GE 142  

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

3 (2-2-5) 

ศท 241 
GE 241  

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
English for Science and Technology 1 

3 (2-2-5) 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
ผษ 101  
AP 101   

เกษตรเพ่ือชีวิต 
Agriculture for Life 

3 (3-0-6) 

วท 101 
SC 101     

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
Science for Life 

3 (2-2-5) 

วท 102 
SC 102   

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Development of Science and Technology 

3 (2-2-5) 

ศท 014 
GE 014   

การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Searching for Academic Study 

3 (1-4-4) 

วอ 102 
EI 102   

นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 
General Aspects of Food and Drug 

3 (3-0-6) 
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  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน   
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
คม 101 
CH 101   

หลักเคมี 1 
Principles of Chemistry 1 

3 (3-0-6) 

คม 102 
CH 102  

ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory 1 

1 (0-3-1) 

คศ 103 
MA 103   

แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม1 
Calculus for Engineering1 

3 (3-0-6) 

คศ 104 
MA 104   

แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 
Calculus for Engineering 2 

3 (3-0-6) 

คศ 203 
MA 203   

แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 
Calculus for Engineering 3 

3 (3-0-6) 

สต 313 
ST 313   

สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 
Statistics for Engineering 

3 (3-0-6) 

ฟส 111 
PH 111  

ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

4 (3-3-7) 

ฟส 112 
PH 112  

ฟิสิกส์ 2  
Physics 2 

4 (3-3-7) 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 
ศป 241 
LR 241 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 
English Language Practice 1 

1 (0-2-1) 

ศป 242 
LR 242 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 
English Language Practice 2 

1 (0-2-1) 

ศป 243 
LR 243 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 
English Language Practice 3 

1 (0-2-1) 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 
วก 102 
EA 102   

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing  

3 (2-3-5) 

วก 110 
EA 110   

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3 (3-0-6) 

วก 120 
EA 120   

คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
Computer for Engineer 

3 (2-3-5) 

วก 191 
EA 191   

การฝึกงานโรงงาน  
Workshop Practices  

1 (0-3-1) 
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  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วก 201 
EA 201   

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Statics 

3 (3-0-6) 

วก 203 
EA 203   

อุณหพลศาสตร์  
Thermodynamics  

3 (3-0-6) 

วก 204 
EA 204  

กลศาสตร์ของแข็ง 
Mechanics of Solids 

3 (3-0-6) 

วก 206 
EA 206   

กลศาสตร์ของไหล     
Fluid Mechanics  

3 (3-0-6) 

วก 208 
EA 208   

ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
Theory of  Machinery 

3 (3-0-6) 

วก 210 
EA 210   

กรรมวิธีการผลิต 
Manufacturing Process 

3 (3-0-6) 

วก 220 
EA 220   

วิศวกรรมไฟฟ้า  
Electrical Engineering  

3 (2-3-5) 

   วิชาเฉพาะด้าน   
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต 
สศ 356 
AS 356   

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
Domestic Animal Housing and Equipments 

3 (2-3-5) 

วก 207 
EA 207   

วิศวกรรมส ารวจ 
Engineering  Survey 

3 (3-0-6) 

วก 301 
วก 305 
EA 301  
EA 305   

การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร  หรือ   
การออกแบบระบบทางความร้อน 
Heat and Mass Transferor  or  
Thermal System Design 

3 (3-0-6) 

วก 302 
EA 302   

การเผาไหม ้ หรือ  วก 309  เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
Combustion  or EA 309  Internal Combustion Engine 

3 (3-0-6) 

วก 303 
EA 303   

การออกแบบเครื่องจักรกล  
Machine Design  

3 (3-0-6) 

วก 304 
EA 304   

วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง  
Power Plant Engineering 

3 (3-0-6) 

วก 306 
EA 306   

การท าความเย็น  หรือ วก 307  ระบบปรับอากาศ 
Refrigeration or EA 307 Air condition 

3 (3-0-6) 

วก 308 
EA 308   

การสั่นสะเทือนเชิงกล 
Mechanical Vibration 
 

3 (3-0-6) 
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  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วก 322 
วก 323 

การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์การวัด  หรือ 
ระบบก าลังของไหล 

3 (3-0-6) 

EA 322 
EA 323   

Process Control  and Instrumentation  or  
Fluid Power Control 

  

วก 330 
EA 330   

แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทางการเกษตร 
Tractor and Agricultural Power Unit 

3 (2-3-5) 

วก 340 
EA 340   

คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 
Physical Properties of Agricultural and Food 
Products 

3 (2-3-5) 

วก 341 
EA 341   

วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร 
Agricultural Process Engineering 

3 (2-3-5) 

วก 450 
EA 450   

วิศวกรรมชลประทาน 
Irrigation Engineering 

3 (2-3-5) 

วก 491 
EA 491   

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 
Engineering Laboratory 1 

1 (0-3-1) 

วก 492 
EA 492   

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 
Engineering Laboratory 2 

1 (0-3-1) 

วก 496 
EA 496  

สัมมนา 
Seminar 

1 (0-2-1) 

วก 497 
EA 497   

สหกิจศึกษา หรือ 
Co-operative Education 

6 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 
16 
สัปดาห์) 

วก 498 
EA 498   

การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
Independent Study 

6 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 
16 
สัปดาห์) 

วก 498 
EA 498   

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
Overseas Study, Training or Internship 

6 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 
16 
สัปดาห์) 

 
 
 
 

 
 
 

  



มคอ.2  18 

  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือ รายวิชาที่หลักสูตรฯ 

จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในสาขาที่
เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 5 
วิชา ดังนี้ 

  

กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร   
วก 104 
EA 104   

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม 
Computer Aided Design for Engineering 

3 (2-3-5) 

วก 402 
EA 402   

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Economic   

3 (3-0-6) 

วก 430 
EA 430   

เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ  
Agricultural Machinery and Management 

3 (2-3-5) 

วก 436 
EA 436   

ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ 
Hydraulic-Pneumatic Machinery System 

3 (2-3-5) 

วก 437 
EA 437  

การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร 
Agricultural Machinery Testing and Evaluation 

3 (2-3-5) 

วก 438 
EA 438   

วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 
Maintenance Engineering 

3 (3-0-6) 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ดานวิศวกรรมดินและน้ า   
วก 350 
EA 350   

ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 
Soil Science for Agricultural Engineering 

3 (2-3-5) 

วก 453 
EA 453   

อุทกอุตุนิยมวิทยา 
Hydrometeorology  

3 (2-3-5) 

วก 455 
EA 455   

ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ าหยด 
Sprinkler and Drip Irrigation Systems 

3 (2-3-5) 

กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร   
วก 432 
EA 432   

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  
Materials Handling Engineering 

3 (2-3-5) 

วก 440 
EA 440  

เทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร 
Dehydration Technology for Agricultural Produce 

3 (2-3-5) 

วก 444 
EA 444   

พลังงานทดแทนทางการเกษตร 
Renewable Energy for Agriculture  
 
              

3 (3-0-6) 
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  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วก 445 
EA 445  

การอนุรักษ์และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 
Energy Conservation and Management for  
Agro-Industries 

3 (3-0-6) 

วก 454 
EA 454  

วิศวกรรมการก าจัดของเสีย                  
Waste Disposal Engineering 

3 (3-0-6) 

กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร   
วก 470 
EA 470   

การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร 
Design of Agricultural Building Structure 

3 (3-0-6) 

กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านวิศวกรรมท่ัวไป   
วก 401 
 
EA 401   

การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 
Optimization in Engineering and Agro-industry 

3 (2-3-5) 

วก 403 
EA 403  

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 
Selected Topics in Engineering 

3 (3-0-6) 

วก 423 
EA 423   

เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง 
Precision Farming Technology 

3 (2-3-5) 

วก 433 
EA 433   

เครื่องสูบและพัดลม  
Pump and Fan 

3 (2-3-5) 

วก 481 
EA 481   

หลักเออร์โกโนมิกส์ 
Principles of Ergonomics 

3 (3-0-6) 

    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.4 องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ  

1)  องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่าง ๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2)  องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บน
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์
การเคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ 
ที่มากระท า 

3) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึ ง  เนื้ อหาความรู้ ที่ อยู่ บนความรู้ พ้ื นฐ านของลั กษณะเฉพะ 
(Characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ
ความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของ
วัสดุ 

5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไก
หรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนส าหรับในอนาคต 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งาน
ด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร  
(Agriculture Machinery) 

        

วก 104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม         
วก 309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน         
วก 330 แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทางการเกษตร         
วก 430 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ         
วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส ์         
วก 437 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร         
วก 438 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง         
2. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า  
(Soil and Water Engineering) 

        

วก 206 กลศาสตร์ของไหล         
วก 207 วิศวกรรมส ารวจ         
วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร         
วก 450 วิศวกรรมชลประทาน         
วก 453 อุทกอุตุนิยมวิทยา         
วก 455 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ าหยด         
3. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร  
(Agricultural Process Engineering) 

        

วก 203 อุณหพลศาสตร ์         
วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร         
วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร         
วก 432 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ         
วก 440 เทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลติทางการเกษตร         
วก 444 พลังงานทดแทนทางการเกษตร         
วก 445 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร         
วก 454 วิศวกรรมการก าจัดของเสีย         
4. กลุ่มความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร (Farm 
Structure) 

        

สศ 356 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตวเ์ลี้ยง         
วก 470 การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร         
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3.1.5  แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
คม 101 หลักเคมี 1 3 3 0 6 
คม 102  ปฏิบัติการเคมี 1 1 0 3 1 
ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 3 3 7 
คศ 103 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

วิชาที่ 1 
3    

 รวม 20    
 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 3 3 0 6 
ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 4 3 3 7 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
วก 120 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 2 3 5 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

วิชาที่ 1 
3    

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
วิชาที่ 2 

3    

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ วิชาที่ 1 

3    

 รวม 22    
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
คศ 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 3 3 0 6 
วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1 0 3 1 
วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
วก 203 อุณหพลศาสตร์ 3 3 0 6 
วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 3 5 
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 1 
3 2 3 5 

 วิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ วิชาที่ 2 

3    

 รวม 22    
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง 3 3 0 6 
วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
วก 207 วิศวกรรมส ารวจ 3 2 3 5 
วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3 3 0 6 
วก 210 กรรมวิธีการผลิต 3 3 0 6 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 1 4 4 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

วิชาที่ 1 
3    

 รวม 22    
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วก 301 
  หรือ 
วก 305 

การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร   
หรือ 
การออกแบบระบบทางความร้อน 

3 3 0 6 

วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3 0 6 
วก 302 
  หรือ 
วก 309 

การเผาไหม้ 
หรือ 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

3 3 0 6 

วก 330 แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทาง
การเกษตร 

3 2 3 5 

วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของของผลผลิต
เกษตรและอาหาร 

3 2 3 5 

สศ 356 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 3 2 3 5 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 

 รวม 19 15 11 34 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 3 0 6 
วก 306  
  หรือ 
วก 307  

การท าความเย็น 
หรือ 
ระบบปรับอากาศ 

3 3 0 6 

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 3 0 6 
วก 322 
  หรือ 
วก 323 

การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์
การวัด 
หรือ 
ระบบก าลังของไหล 

3 3 0 6 

วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร 3 2 3 5 
วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 0 3 1 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 3 0 6 

 รวม 20 17 8 37 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วก 450 วิศวกรรมชลประทาน 3 2 3 5 
วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 0 3 1 
วก 496 สัมมนา 1 0 2 1 
 วิชาเลือกเสรี 1  3    
 วิชาเลือกเสรี 2  3    
 วิชาเอกเลือก 1 3    
 วิชาเอกเลือก 2  3    
 รวม 17    

 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วก 497 สหกิจศึกษา หรือ 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ 
วก 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ 
วก 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม 

ต่างประเทศ  
6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ 

  รวม 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์ 
 

หมายเหตุ : ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตามความ  
         เหมาะสม 
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3.1.6   ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นส าคัญของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

         (บรรยาย  2  ชัว่โมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite: None  

        Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with 
an emphasis on Thailand. 

      (Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study 5  hours/week) 
 

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิ ตประจ าวันและ
เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ใน
การอธิบายและท าความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับ
สังคมระดับโลก และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่ 

          (บรรยาย 3   ชัว่โมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

       Social phenomena in everyday life; application of concepts and 
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and 
explanation of social occurrences; changes in Thai society in relations to global 
society; analysis of social problems in the modern world 

    (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก 
ในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา) 
ที่มีอิทธิพลกับสังคมไทย 

          (บรรยาย3    ชัว่โมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 022  World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in 
terms of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, 
dramatic art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society 

    (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจเพ่ือให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

           (บรรยาย  3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        The formation of human beings, the equilibrium of nature and 
ecology, the knowledge relates to plants and animals, the study of socio-
economic and cultural evolution, the development of sciences and technology 
effecting on natural environment and ecology, thinking process and decision 
making in appropriating uses of natural resources 

   (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของ
สังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย 

       (บรรยาย 3 ชัว่โมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        Studying the formation of Thai society. The factors that determine 
the characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of 
change in Thai society and culture. 

      (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 
ศศ 101   เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวัน
และการประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน 
เศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้
เกิดวิธีคิดต่อการเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันได้และสามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันน าไปสู่การเป็นเจ้าของ
กิจการในอนาคตได้ 

         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
EC 101   Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        This course aims to study the meaning and important of Daily Life 
and Operation Economics.  Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production 
Factors, Government roles in daily life economy, financial economics and financial 
planning for operation are also included.  This course will help to understand and 
adapt the daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to 
apply knowledge for operating their own businesses in the future. 

      (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
ศท 011  มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการ
ของมนุษย์กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฟังการชื่นชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบใน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

       (บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: 
music, dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai 
and Western arts  

  (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6  hours/week) 
 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย ์  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 012 Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 
development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior 

   (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยค านึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุข
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและ
การจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และ
การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา 
อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

       (บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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GE 013 Health for Life 3 (1-4-4) 
 Prerequisite: None  

        Concepts in health, health management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress 
prevention and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; 
prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major 
transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education 

     (Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4 hours/week) 
 

ศท 180  ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่าง  ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหา
ของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการน าส่วนประกอบส าคัญของศิลปะ
ที่ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก 

         (บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite: None  
         Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative 
thinking elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of 
drawing lines and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and 
fundamental artistic techniques; creation of artistic work  

      (Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
 
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและ
ผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์
ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกใน    
สาธารณสมบัติ ตลอดจนการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 

         (บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite: None  

        The study of self-recognition, recognition of others, techniques and 
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and 
human  relation, personality development, skill of thinking and economic, social 
and political problem analyzing including awareness of public property and ways of 
living in society with happiness 

      (Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ศท 305  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

      ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร 
สมัยก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ล้านนา เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน 

         (บรรยาย  3  ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        The study of historical development of Lanna before the Kingdom 
establishment,during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-
economic, political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

    (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

-  กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย                                                             3 (1-4-4)  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

        ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4  ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพ่ือจับ
ใจความส าคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน  ทักษะการพูดเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยค าการสร้างรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได้ 
                   (บรรยาย  1  ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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GE 031 Thai Language Usage                                                      3 (1-4-4)  
 Prerequisite: None  

        Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation 
of text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing 
                   (Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4 hours/week) 

 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                                                       3 (2-2-5)      
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  

         ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เ พ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน 
และเขียนตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับต่อไป 
                   (บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 141 Fundamental English 1                                                   3 (2-2-5)  
 Prerequisite: None  

        Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies 
                   (Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 

 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                       3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน  : ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   

        ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป 
                    (บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 142 Fundamental English 2                                                  3 (2-2-5)  
 Prerequisite: GE 141 Fundamental English 1  

          Practice of English for communicative purposes on an intermediate 
level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, 
and writing; English learning strategies; application of language skills to real life 
situations in accordance with the cultures of English speakers 
                   (Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
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ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1         3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน :  ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

                ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้านโครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโดย
เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือศึกษาค้นคว้าและสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 241   English for Science and Technology 1            3 (2-3-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2 
                 To study specific English vocabulary and structures based on the functions of language 
use relevant to Science and Technology, particularly emphasizing reading skills for the purposes 
of applications for study, research and communication in their learning at a higher level. 

    (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต         3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                  วิวัฒนาการและความส าคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช การผลิตสัตว์ โรคและ
พยาธิสัตว์เลี้ยง จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ระบบการเกษตร การคงอยู่ของการเกษตร 

                (บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
AP 101  Agriculture for Life        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

       Evolution and importance of agriculture; bio-diversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting agricultural production; plant production and pest 
control; livestock production, diseases and parasites control; microorganism and its 
utilization in agriculture; agricultural production systems; existence of agriculture and 
its survival. 
                 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

       ก าเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาใน
ชีวิตประจ าวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน นิวเคลียร์ รังสี การใช้
ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจ าวัน การใช้
เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 

SC 101  Science for Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

       Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance 
in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their effects on 
the environment; nanotechnology and its trend and application. 
                 (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

       กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่าง ๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture  economy) ยุค
อุตสาหกรรม  (Industrial economy) ยุคสารสนเทศ (Information economy) ยุคแห่งโมเลกุล 
(Molecular economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพื่อชีวิต อาหารและยา  ผลของ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การวิเคราะห์
โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมนุษย์และชีวสาร  
สนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาใน
อนาคต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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SC 102  Development of Science and Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None  

                Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 
scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis and 
treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry.      
                  (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

         ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศเน้นการเข้าถึงในระบบ
เครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์
บนอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Searchengine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้
สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลง
รายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล  ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพ่ือการ เขียน
งานทางวิชาการ 

    (บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบตัิ 4 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 014   Information Searching for Academic Study 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None  
         Fundamental knowledge of information; use of information resources 
with an emphasis on the Internet access; access means of library information 
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information 
evaluation and how to make an effective use of desired information; citing references 
and making bibliographies for academic papers 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
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วอ 102  นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         ความส าคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชภัณฑ์และอาหารฟังก์ชั่น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภค และ
การคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EI 102   General Aspects of  Food and  Drug 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

         Importance of food; food consumption culture; technological 
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional 
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain; 
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger and drug; 
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
คม 101 หลักเคมี 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         ชนิดและการจ าแนกสสาร เทคนิคการแยกสารออกจากสารผสมและสารละลาย ปริมาณ
สารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอมพันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์ ของแข็ง สมดุล
เคมี กรด-เบสจลนศาสตร์เคมี 

   (บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัต ิ0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
CH 101   Principles of Chemistry 1 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
         Matters and classification, basic separation techniques, stoichiometry, 
atomic structure, chemical bonding, gas, solution and colloid, solid, chemical equilibria, 
acid-base, chemical kinetics.  
                   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

         ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี เทคนิคต่าง ๆ ในทาง
การปฏิบัติการทางเคมี การอ่านและการค านวณเลขนัยส าคัญ ปริมาณสารสัมพันธ์ การค านวณเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตการค านวณเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบในของผสม การเตรียมก๊าซและการหาค่าคงที่ของก๊าซการหา
น้ าหนักโมเลกุลของสารจากการลดลงของจุดเยือกแข็งการวัดค่าความเป็นกรด -เบสของสารละลาย การ
ไทเทรตระหว่างกรดและเบสอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 

CH 102      Chemistry Laboratory 1 1 (0-3-1) 
     Prerequisite : None  
                   Safety in chemistry laboratory, general information of chemicals,  
techniques in chemistry laboratory, significant figures and calculation, stoichiometry, 
calculations of percentage yield and composition of substance in mixture,  preparation 
and determination of gas constant.                 
                   (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 

 
คศ 103   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ รูปแบบไม่ก าหนด อินทิกรัล
ไม่จ ากัดเขต อินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ และอนุพันธ์ย่อย 

  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
MA 103   Calculus for Engineering 1 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
         Limit and continuity of functions, derivatives and application, 
indeterminate forms, indefinite integral, the definite integral and applications, improper 
integral, and partial derivatives. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
  

คศ 104   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 
         ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง อันดับสองและการประยุกต์ ผลการ
แปลงลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซผกผัน อินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดฉาก อินทิกรัลสองชั้นใน
ระบบเชิงขั้ว และอินทิกรัลสามชั้นในระบบพิกัดฉาก 

  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 



มคอ.2  38 

MA 104   Calculus for Engineering 2 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1 
         Solutions of first and second order ordinary differential equations and 
applications, Laplace transformations and inverse Laplace transformation, double 
integral in rectangular coordinate system, double integral in polar coordinate system, 
and triple integral in rectangular coordinate system. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
   
คศ 203   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 
         ล าดับและอนุกรมของจ านวนและฟังก์ชัน อนุกรมเทเลอร์ การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ เกรเดียนต์ของสนามเวกเตอร์ ไดเวอร์เจนต์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ เคิร์ลของ
ฟังก์ชันเวกเตอร์ และอินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันเวกเตอร์ 

   (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
MA 203   Calculus for Engineering 3 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 
         Sequences and series of numbers and functions, Taylor mathematical 
inductions, derivative of vector function, gradient of vector field, divergent of vector 
function, curl of vector function, and line integral of vector function 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
   
สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          ระเบียบวิธีทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มและการอนุมานทางสถิติในการประยุกต์ทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก หลักและ
ขั้นตอนการวางแผนการทดลองเบื้องต้น แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม
สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์  การวิเคราะห์ การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ โปรแกรมส าเร็จทาง
สถิติส าหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรม 

    (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ST 313   Statistics for Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  
          Statistical method and elements of data analysis, probability distributions  
of random variables and statistical inference in engineering application, categorical     
data analysis, basic principles of experimental design, completely randomized design, 
randomized complete block design, factorial design, comparisons of treatment means, 
simple regression and correlation analysis, multiple regression and correlation analysis, 
Statistical package for engineering application. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุและการแกว่ง
กวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง งานและพลังงาน สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล สมบัติและการ
เคลื่อนที่ของคลื่น ธรรมชาติของคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
PH 111   Physics 1 4 (3-3-7) 
 Prerequisite : None  

                    Scope of physics are Newton’s Law of motion, Motion of objects and 
simple harmonics, Motion of a rigid body, Work and energy, Fluid mechanics, Properties 
and wave motions, Nature of sound, Heat and thermodynamics and kinetics theory of 
gases. 

(Lecture 3 hours, Practice 3 hours, Self Study 7 hours /week) 
 

ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  

                     ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสและวงจรไฟฟ้าการเหนี่ยวน าแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า สมบัติ
ทางแม่เหล็กของสสาร การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ สมบัติของแสง และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
PH 112  Physics 2 4 (3-3-7) 
 Prerequisite : PH 111  Physics 1  

                     Electrostatic, DC, AC current and electric circuit, Electromagnetic Induction, 
The properties of magnetic materials, Magnetic field, Maxwell’s equations, Optics and 
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Modern Physics. 
(Lecture 3 hours, Practice 3 hours, Self Study 7 hours /week) 

 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา  
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนย่อหน้าสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
LR 241  English Language Practice 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

                    Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speak for expressing opinion; short paragraph writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูด
โต้ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนเรียนความขนาดสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
LR 242 English Language Practice 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

                    Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news  
stories, documentary and interview; conversation in context; short essay writing.   

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่าง ๆ ที่มีความยาวมาก 
การพูดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การเขียนเรียงความขนาดยาว    

    (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

LR 243 English Language Practice 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

                    Vocabulary and grammar at advanced level; listening to various kind of 
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
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- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   การเขียนตัวเลขตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก 
(Orthographic projection) การก าหนดขนาดและรายละเอียดประกอบภาพฉายออร์โทกราฟิก การ
เขียนและการให้ขนาดภาพสามมิติ ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบ
ต่าง ๆ การเขียนแผ่นคลี่ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 102   Engineering Drawing 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours /week) 
 

วก 110   วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 101 หลักเคมี 1 และ ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  

                    ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ ไม้ แอสฟัลท์ คอนกรีต 
และวัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น ความรู้เรื่องแผนภาพสมดุล สมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและ มหภาคกับสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีท าด้วยวัสดุวิศวกรรมการ
เลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม การผุกร่อนของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 110   Engineering Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  CH 101  Principles of Chemistry 1 and  

  PH 111 General Physics 1 
 

                    Study of relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, wood, 
asphalt, concrete, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation, mechanical properties, materials selection and materials degradation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 120 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

                   ศึกษาถึงหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กระบวนแบบการปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการสื่อสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
รูปแบบการสั่ งการท างานของอุปกรณ์  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 120   Computer for Engineer 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                   Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level 
language programming.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 191 การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างไม้ งานช่างเครื่องมือกล งานช่างปรับแต่ง งานโลหะแผ่นงาน
เชื่อมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 191 Workshop Practices 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

                    Workshop on mechanical equipment work, blender work, sheet metal 
work, gas-welding and electrical work. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

วก 201   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1  

                   การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์ถ่วงคาน ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 201   Engineering Statics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1  

                    Forcesystems and analysis, resultant; equilibrium, applying equilibrium 
equation to structure and machine; centroid, beam, friction, virtual work, stability of 
equilibrium, moment of inertia of area. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1  
   คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน พลังงาน; การแปลงสภาพพลังงาน; งานและความร้อน; 
การถ่ายเทความร้อนพ้ืนฐาน กฎข้อที ่1 และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทรปี ก๊าซ
อุดมคติ สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 203   Thermodynamics   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1  

                    Properties of pure substance; Energy; energy converslon; work and hear; 
baslc heal transfer; First law of thermodynamics; Second law of Thermodynamics; 
Carnot cycle; Entropy; Ideal gas; Irreversibility and Availability. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 204   กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  

                     การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด ทฤษฎีการยืดหยุ่น ทฤษฎีพลังงานความเครียด 
การบิด คาน เสา แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน ภาชนะความดันความเค้นผสม 
ความเค้นเข้ม พลังงานความเครียด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 204   Mechanics of Solids 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201  Engineering Statics  

                    Stress and strain analysis; Theory of elasticity ; Theory of strain energy;  
Torsion;  Beam; Column; Shear force and bending moment diagrams; Deflection of 
beams; Pressure vessel; Combined stresses; Stress concentration; Strain energy. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 206  กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  

                    คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนต์ตัม สมการ
พลังงาน โมเมนต์ของโมเมนต์ตัมและการประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรกลกังหัน พลศาสตร์ของการไหลที่ไม่
ยุบตัวและไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลที่ไม่ยุบตัวและมีความหนืด ชั้น
ชิดผิว การวัดการไหลที่ไม่ยุบตัว 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 206   Fluid Mechanics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201  Engineering Statics  

                    Properties of fluid, fluid static; floatation; momentum and energy 
equations; Applying equations for turbomachinery; Dynamics of incompressible viscous 
flow; dimensional and similitude analysis; incompressible viscous flow; flow over 
surface; flow measurement. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 208  ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  

                    การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล ระบบกลไกเชื่อมต่อชุดเฟืองสายพาน และระบบเครื่องกลสมดุลของมวลที่เคลื่อนที่และ
หมุน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 208 Theory of  Machinery 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201  Engineering Statics  

                     Velocity and acceleration analysis; kinematics and dynamics force analysis 
of mechanical devices, linkages, gear trains, belts and mechanical systems; balancing of 
rotating and reciprocating mass. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 210  กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 110 วัสดุวิศวกรรม  

                   ทฤษฎีเบื้องต้นของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคการเชื่อม การหล่อ การ
ปรับปรุง คุณสมบัติทางความร้อน การตัดและการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หลักการ
ค านวณต้นทุนของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

EA 210 Manufacturing Process 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 110  Engineering Materials  

                     Theory and concept of manufacturing process such as casting, forming, 
machining and welding; material and manufacturing process relationships; fundamental 
of manufacturing cost 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 และ  

                   ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 
 

                     คุณลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้าของส่วนประกอบไฟฟ้า วงจรความต้านทาน
ทฤษฎีวงจร ผลตอบสนองของวงจร วงจรกระแสสลับ คุณลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้าของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรสมมูลและการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลง
ไฟฟ้า วงจรสามเฟส หลักการของการแปรผันพลังงาน เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลกระแสตรง 
เครื่องจักรกลกระแสสลับ ระบบควบคุม 

     (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 220 Electrical Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 and  

                   PH 112  Physics 2 
 

                     Physical and electrical characteristics of electric components; resistive 
circuits; theory of electrical circuits; circuit responds; AC circuits; physical and 
electrical characteristics of electronic devices; equivalent circuits and analyzing 
electronic circuits; magnetic circuits; transformers; three-phased circuits; theory of 
converter; electrical mechanics; DC and AC machinery; control system. 

   (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
สศ 356 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยงเช่น สัตว์ปีก สุกร โค เป็นต้น กับสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนและออกแบบการตั้งฟาร์ม แบบของโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง การค านวณ
และติดตั้ง ระบบ Evaporative Cooling System ระบบการระบายอากาศและระบบน้ าประปาใน
ฟาร์ม 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
AS 356  Domestic Animal Housing and Equipments 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    A relationship between domestic animals physiology (Poultry, Swine 
and Cattle) with ambient environmental, Farm layout and planning, Type of 
domestic animal housing and equipments, Calculation evaporative cooling system 
house, Ventilation and Water system. 

  (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 207   วิศวกรรมส ารวจ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                     หลักการส ารวจและเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจทางวิศวกรรม การวัดระยะทาง มุม 
และทิศทางการท าระดับ การค านวณพ้ืนที่และปริมาตรดิน การท าแผนที่แบบต่าง ๆ และการวางผัง
งานก่อสร้าง 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 207   Engineering Survey 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Principle of Engineering Survey and Equipment, Measurement of 
Distance, Angle and Direction, Leveling, Area and Volume Calculation, Mapping and 
Master Plan. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 301  การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

                    รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สมการการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มความสามารถใน
การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและควบแน่น สมการการถ่ายเทมวลสาร
และหลักการความคล้ายคลึงกับการถ่ายเทความร้อน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 301 Heat and Mass Transfer 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                   Modes of heat transfer, laws governing heat conduction, convection, 
radiation and applications, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling 
and condensation, law governing mass transfer and analogy with heat transfer. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 302  การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

                   เชื้อเพลิง สมบัติของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การ
วิเคราะห์อุณหภูมิ-พลังงาน  เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบปั่นป่วน  
เปลวไฟชนิดแพร่และเปลวไฟชนิดผสมก่อน  เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง หัว
เผาของแก๊สและน้ ามัน การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 302 Combustion 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                     Fuel, properties of fuels, Combustion stoichiometric analysis, energy-
temperature analysis, laminar and turbulent flames, turbulent flame structure, 
diffusion and premixed flames, flame stability, combustion of fuel, gas and oil 
burners, control of pollution from combustion. 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 303  การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง  และ 

                    วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
 

                     หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและความเค้นชนิดต่าง ๆ การต่อชิ้นงานด้วยสลัก
เกลียวและหมุดย้ า ลิ่มและสลัก เพลาส่งก าลัง สปริง กรูส่งก าลัง การถ่ายทอดก าลังด้วยคับปลิง 
เฟือง สายพานและโซ่ และการออกแบบโครงงาน 

    (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 303 Machine Design   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 204  Mechanics of Solids  and  

          EA 208 Theory of  Machinery 
 

                     Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of 
failure, design of simple machine elements, rivets, welding, screw fasteners, keys 
and pins, shafts, springs, gears, power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, 
belts, chains, design project. 

  (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 304  วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

                    ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและการน าไปใช้ประโยชน์ได้ การวิเคราะห์เชื้อเพลิง
และการเผาไหม้ โรงงานต้นก าลังไอน้ า โรงงานต้นก าลังกังหันก๊าซ โรงงานต้นก าลังเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายใน โรงงานต้นก าลังไฟฟ้าพลังน้ า โรงงานต้นก าลังนิวเคลียร์  วัฏจักรผสมและระบบโคเจน
เนอเรชัน อุปกรณ์และการควบคุมระบบ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของภาระและเศรษฐศาสตร์
ของโรงงานต้นก าลัง ปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 304 Power Plant Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                    Energy conversion principles and availability concept, fuels and 
combustion analysis and component study of steam, gas turbine and internal 
combustion engine power plants, combined cycle and cogeneration, hydro power 
plant, nuclear power plant, control and instrumentation, power plant economics 
and environmental impacts. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 305 การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

                   การออกแบบระบบทางความร้อนในงานวิศวกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทาง
ความร้อน การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม การหา
สภาวะที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน 

         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 305 Thermal System Design   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                     Engineering design, design of workable systems, economic analysis on 
thermal systems, equation fitting, model of thermal equipment, system simulation, 
optimization. 

     (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 306 การท าความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

                    วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการ
ท าความเย็น การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการท า
ความเย็น วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็น ความปลอดภัยในการท าความเย็น การ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 306 Refrigeration   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                   Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles, cooling 
loadestimation, refrigeration plant design, refrigeration control devices, defrosting, 
safety in refrigeration,application in agriculture and food industries. 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 307 ระบบปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

                     ไซโครเมตริค ธรรมชาติของอากาศ การประมาณภาระทางความเย็น อุปกรณ์ระบบ
ท าความเย็น ชนิดของระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ สารท าความเย็นและ
การออกแบบท่อของสารท าความเย็น ระบบควบคุมการปรับอากาศ การป้องกันความปลอดภัยด้วย
ระบบปรับอากาศเมื่อเกิดอัคคีภัย คุณภาพอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 307 Air Conditioning 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                     Psychrometric properties and processes of air, cooling load estimation, 
air conditioning equipment, various types of air conditioning systems, air distribution 
and duct system design, ventilation system design, refrigerants and refrigerant piping 
design, basic controls in air conditioning, fire safety in a/c system, indoor air quality, 
energy efficiency in air conditioning system. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 303 การออกแบบเครื่อจักรกล  

                    ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ       
ฮาโมนิคส์ การสั่นสะเทือนเชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบ
บังคับกระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข การ
สั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 308 Mechanical Vibration 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 303 Machine Design    

                     An introduction to the theory of mechanical vibrations : free harmonic 
motion and force vibrations, transient vibration, multiple degree of freedom discrete 
system, computational method, vibration of continuous systems and methods to 
reduce and control vibration. 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

                    ชนิดและหลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน กระบวนการสันดาปและ
ระบบเชื้อเพลิง  ระบบจุดระเบิด  ระบบหล่อลื่น  สมรรถนะและการทดสอบ การบ ารุงรักษา 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 309 Internal Combustion Engine 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                    Internal combustion Engine fundamentals, spark-ignition and 
compression- ignition engine, fuels and combustion, ignition system, ideal fuel air 
cycle, supercharging and scavenging, performance and testing, lubrication. 

  (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 322 การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์การวัด 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   การวัดและการควบคุมอุปกรณ์การวัด หลักการพ้ืนฐานการควบคุมอัตโนมัติ   การ
วิเคราะห์และแบบจ าลองของหน่วยควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบป้อนย้อนกลับเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ทางเวลาและการออกแบบ การตอบสนองเชิงความถ่ี  การออกแบบและการชดเชยของ
ระบบควบคุม 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 322 Process Control and Instrumentation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                   Measurement and control Instrument automatic control principles, 
analysis and modeling of linear control elements, stability of linear feedback 
systems, time domain analysis and design, frequency response, design and 
compensation of control systems. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 323 ระบบก าลังของไหล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   พ้ืนฐานทางกลศาสตร์ของของไหล การไหล ความดัน พลังงาน อุปกรณ์พ้ืนฐาน        
ปั๊ม วาล์ว มอเตอร์ ระบบก าลังของไหล ลักษณะเชิงสถิตและเชิงจลน์ การควบคุมแบบย้อนกลับ         
ตัวตรวจจับ อุปกรณ์ควบคุม ตัวกระท าการ การควบคุมการท างาน ฟังก์ชันถ่ายโอน การควบคุม
ล าดับขั้น 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 323 Fluid Power Control 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

                    Basic fluid mechanics. Flow, pressure, energy, basic components, 
pump, valve, motor, fluid power system, static and dynamic characteristics, 
feedback control, sensor, controller, actuator, control action, transfer function, 
sequence control. 

     (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 330 แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทางการเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ชนิดและการท างานของเครื่องยนต์ต้นก าลัง ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิคและวงจรไฮดรอลิก การส่งก าลังแบบต่าง ๆ  โครงสร้างของรถ
แทรกเตอร์ ชนิดของแทรกเตอร์ การฉุดลากและความปลอดภัยในการใช้แทรกเตอร์ การวิเคราะห์
แรง การปรับตั้งเครื่องมือเตรียมดินขั้นแรกและเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่สอง การปรับแต่ง การซ่อม
บ ารุงและความปลอดภัยในการใช้งาน 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 330 Tractor and Agricultural Power Unit 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  None  

                    Types and operations of agricultural machine, fuel system, lubrication 
system, hydraulic system and hydraulic circuit, Power transmissions, Structure of 
tractors, Type of tractors, Traction and safety in use of tractors, Force analysis, 
Primary tillage and secondary tillage equipment setting, refining, maintenance and 
safety in use. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง  

                    ลักษณะทางกายภาพ ความรู้พื้นฐานทางรีโอโลยี สมบัติทางอีลาสติก วิสโคอีลาสติก
และความสั่นสะเทือน ปัญหาการสัมผัส ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกษตรเนื่องจากการกระท า
แบบสัมผัสพลวัตและสถิต 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 340 Physical Properties of Agricultural and Food Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 204  Mechanics of Solids  

                     Physical properties of agricultural product. Fundamentals of rheology. 
Elastic, viscoelastic and impact properties. Contact stress problem. Damage of 
agricultural products due to dynamic and static loadings. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: วก 203 อุณหพลศาสตร์  

                    บทน าวิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร การท าความสะอาด การคัดแยก และ
การคัดคุณภาพ การลดขนาด การฟลูอิดไดซ์เซชัน การผสมไซโครเมทริกส์ การลดความชื้น 
กระบวนการทางความเย็น และกระบวนการทางความร้อน 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 341 Agricultural Process Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

                     Introduction to agricultural process engineering; Cleaning, sorting and 
grading; Size reduction; Fluidization; Mixing; Psychometrics; Dehydration, Cooling 
processing; and Thermal processing. 

      (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 450 วิศวกรรมชลประทาน 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206 กลศาสตร์ของไหล  

                    หลักชลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการวางระบบการให้น้ า เช่น แบบคู คลอง ท่อส่งน้ า การ
ค านวณดินเพ่ือการปรับพ้ืนที่ การสร้างอาคารบังคับน้ า การวางระบบการให้น้ าแบบฉีดเป็นฝอย 
การไหลของน้ าใต้ดิน วิธีการระบายน้ าบนผิวดินและใต้ผิวดิน การออกแบบระบบการระบายน้ าและ
วิธีป้องกันน้ าท่วมแบบต่าง ๆ 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 450 Irrigation Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 206  Fluid Mechanics  

                     Hydraulic principles related to designing irrigation  distribution system 
such as ditches, canals and irrigation pipes. Land leveling and earthwork calculation. 
Construction of irrigation control structures, sprinkler irrigation system design, 
Groundwater movement, surface and subsurface drainage systems. Design of 
drainage system and methods of fluid control. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

                     การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์ 
การทดสอบการควบคุมอัตโนมัติ เซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและน้ าหนัก 

       (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 491 Engineering Laboratory  1 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  EA 201 Engineering Statics, and 

                    EA 203 Thermodynamics, or 
           EA 206 Fluid Mechanics and  
                    EA 110  Engineering Materials or 
  As Approved by Program Committee 

 

                    Fundamental laboratories for Air Condition, Engine test, Automatic 
Control, Sensor system for engineering 

   (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม อุณหพลศาสตร์การถ่ายเท
ความร้อนระบบการท าความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

     (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 492 Engineering Laboratory  2 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  EA 201 Engineering Statics, and 

                    EA 203 Thermodynamics, or 
           EA 206 Fluid Mechanics and  
                    EA 110  Engineering Materials or 
  As Approved by Program Committee 

 

                    Fundamental laboratories for engineering such as Mechanics of fluid, 
Materials for engineering, Thermodynamics, Heat transfer, Refrigeration and 
Mechanics of machinery. 

   (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

วก 496 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมใน
สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการน าเสนองานใน
การประชุมวิชาการ 

        (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏบิัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 496 Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite :  None  

                     Exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in 
agricultural and food engineering; Analysis and synthesis of knowledge; presentation 
preparation for academic conference. 

  (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
วก 497 สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของ สาขาวิชาและผ่านการอบรม 

                    เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                    ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 

                   การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
EA 497 Co–operative Education    6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee 

                  that  the proposed work study relates to 
                  the major field of study and; students are  
                  required to pass a minimum 30 hours  
                  preparation session. 

 

                     The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of 
their work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
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วก 498 การเรียนรู้อิสระ 6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

                    การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือ เสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภาย
ไต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่าง
การเรียนรู้อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห)์ 
EA 498 Independent Study           6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee  

                   that the Proposed  Independent Study is  
                   related to the student's major field of  
                   study. 

 

        A research study or a professional development project in the 
student’s major field of study under supervision of an academic advisor; training in 
research methodology or project consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a research or project proposal prior 
to undertaking the project, to submit a fully detailed paper describing their research 
or project and give a presentation by the end of the semester in which the training 
is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วก 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

                    การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกข้ันตอนอยู่
ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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EA 499 Overseas Study, Training or Internship 6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the University that the 

                   proposed Overseas Study, Training or  
                   Internship is related to the student's  
                   major field of study. 

 

                     Overseas study, training or internship in an area related to the 
student's major field of study; students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain under the supervision of an 
academic advisor,, and submit a full report   on completion of the training and give 
a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
วก 104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม  

                    การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเขียนแบบและออกแบบ ชื้นส่วนเครื่องจักรกล การประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การจ าลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ การวิเคราะห์ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล เช่น ความเค้น ความเครียด ความล้า การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน และอัตรา
การไหลของของไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 104 Computer Aided Design for Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 102 Engineering Drawing  

                    Computer aided design and drawing, machinery element, machinery 
assembly components, simulation of assembly components. Machine elements 
analysis such as stress, strain,  fatigue, heat transfer and flow rate of fluid  with 
computer programming. 

    (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการวางแผนงานทางวิศวกรรม ค่าของเงินตาม
กาลเวลาและอัตราดอกเบี้ย การเสื่อมราคา วิธีการประเมินค่าและทางเลือกมูลค่าต่ าสุด  การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ หลักการคิดภาษี การทดแทนทรัพย์สิน จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความ
ไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและไม่แน่นอน 

      (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 402 Engineer Economic 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                  A study of fundamental conceptualization of economics, time value of 
money, interests, depreciation, economics analysis and taxation evaluation of 
replacement break even analysis and sensitivity analysis in engineering planning. 

               (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 

วก 430 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    ทฤษฎีและการออกแบบเบื้องต้น การปรับตั้งอุปกรณ์ และการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลเกษตร ได้แก่ อุปกรณ์เตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องพ่นสารเคมี เครื่อง
ตัด เครื่องเก็บเกี่ยวสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะต้นก าลัง และค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องจักรกลเกษตร 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
EA 430 Agricultural Machinery and Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Introduction of theory and design, equipment preparation and 
maintenance agricultural machinery such as tillage equipment, planter, fertilizing 
equipment, sprayer, mower, and combine harvester. Performance of agricultural 
machinery; Power tiller performance. Annual cost in the use of agricultural 
machinery. 

    (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206 กลศาสตร์ของไหล  

                   ก าลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ อุปกรณ์ไอดรอลิกและนิวแมติกส์ที่ใช้ใน
ระบบเครื่องสูบไอดรอลิกชนิดต่าง ๆ เครื่องอัดลม ลิ้นควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมชนิดต่าง ๆ ที่ใช้
ในทั้งสองระบบ กระบอกไฮดรอลิกส์ กระบอกลม มอเตอร์ไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ลม สัญลักษณ์
และการออกแบบวงจรของทั้งสองระบบ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของทั้ง 2 ระบบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 436  Hydraulic-Pneumatic Machinery System 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 206  Fluid Mechanics  

                    Power of hydraulic and pneumatic system, Hydraulic and pneumatic 
equipments used in systems of hydraulic pumps and air compressor, Control valve 
and control devices used in both systems, Hydraulic cylinder and air cylinder, 
Hydraulic motor and air motor, Symbols and designing in circuit of both systems, 
Analysis and correcting the failure of both systems   

   (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
วก 437 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตร มาตรฐานการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร เช่น 
RNAM, ASABE และ มอก.ข้อก าหนดทั่วไปในการทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร 
วิธีการปฏิบัติในการทดสอบและประเมินเครื่องจักรกลเกษตรแบบต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เตรียมดิน
เครื่องปลูกพืช เครื่องพ่นสารเคมี และเครื่องเก็บเกี่ยว 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 437  Agricultural Machinery Testing and Evaluation 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Association for agricultural engineering; agricultural engineering 
standard, e.g., RNAM, ASABE and Thai Industrial Standards; General guidelines on the 
use of test codes; test code and procedure of agricultural engineering standard, e.g., 
tillage equipment, planter, sprayer, and combine harvester. 

    (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 438 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    แนะน าให้รู้จักการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน หลักการบ ารุงรักษาการวางแผน การ
จัดการงานบ ารุงรักษา การส ารวจ การประมาณราคาการซ่อมบ ารุงรักษา สาเหตุของการสึกหรอ 
และการกัดกร่อน จุดอ่อนของเครื่องจักร การบ ารุงรักษาเครื่องกลไก และการป้องกันใน
เครื่องจักรกลด้านพลังงาน 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 438 Maintenance Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                     Introduction for maintenance preventive, fundamental of maintenance 
planning, maintenance management, investigation, maintenance cost estimation, 
erosion and corrosion causes, weakness engine, mechanic maintenance and 
vibration preventive for energy mechanical. 

  (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า 
วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ก าเนิดดิน สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน
และน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การอนุรักษ์ดินและการจัดการด้านวิศวกรรม 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 350  Soil Science for Agricultural Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Soil Genesis, Chemical Property, Physical Property and Mechanical 
Property of Soil, Relation of Soil and Water, Soil Fertility, Soil Conservation and 
Engineering Management. 

    (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 453 อุทกอุตุนิยมวิทยา 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศและเขตภูมิอากาศของโลก ภูมิอากาศของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย วัฏจักรของน้ าโดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง
อุตุนิยมวิทยาและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ า อันได้แก่ การระเหย น้ าฝน น้ าท่า และน้ าใต้ดิน
รวมไปถงึการวิเคราะห์กราฟน้ าท่าและอัตราการไหลสูงสุด 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 453 Hydrometeorology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                     Study on Earth’s atmosphere and climate zone, climate of Southeast 
Asia and Thailand. Hydrologic cycle that emphasis on the relation between climatic 
factors and the phenomena that concern to water such as evaporation, rainfall, 
runoff, and groundwater. Hydrograph and peak flow analysis. 

      (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 455 ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ าหยด 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    สมบัติทางกายภาพของดิน ความสัมพันธ์ของน้ าและพืช ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ใช้น้ าของพืช อัตราการใช้น้ าของพืช การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ของระบบการให้น้ าชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด 

         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 455 Sprinkler and Drip Irrigation Systems     3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                     Physical property of soil. Relationship among water and plant. Factors 
affecting water consumption of plant. Rate of water consumption by plant. 
Computerized design and economics analysis of sprinkler and drip irrigation system. 

   (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร 
วก 432 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบ่งตามหลักขนถ่ายวัสดุ การ
ออกแบบระบบการเคลื่อนไหวของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการเลือก
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสม และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก เช่น อุปกรณ์ล าเลียง
ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก สายพานล าเลียง เกลียวล าเลียง กะพ้อล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงลม 
เป็นต้น 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 432  Materials Handling Engineering    3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                     Types of material handling equipment, types of materials according to 
principle of materials handling, design of material flow, material flow analysis 
technique, selection of materials handling equipment, design of principle material 
handling equipment, such as gravity conveyor, belt conveyor, screw conveyor, 
bucket elevator, pneumatic conveyor, etc. 

   (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 440 เทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    พ้ืนฐานการลดความชื้น เทคโนโลยีการลดความชื้น ความชื้นสมดุล กราฟไอโซเทอม
ความชื้น กราฟอัตราการอบแห้ง พลังงานที่ใช้ในการลดความชื้น ประเภทและการประยุกต์ใช้
เครื่องอบแห้งชนิดต่าง ๆ 

        (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 440 Dehydration Technology for Agricultural Produce 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                   Concepts of dehydration; Drying technology; Equilibrium moisture 
content; Sorption isotherm curve; Drying rate curve; Energy consumption in 
dehydration; Classification and application of various dryers. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 444 พลังงานทดแทนทางการเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีวมวล การน า
พลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เช่น การอบแห้ง การผลิตไฟฟ้า 

      (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

EA 444 Renewable Energy     3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                     Alternative energy such as solar energy, biomass energy; Application of  
renewable energy for agriculture such as drying, electrical production. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 445 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                    การอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น และระบบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
ด้านไฟฟ้าและระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมเกษตร 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 445 Energy Conservation and Management for Agro-Industries    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                    Fundamentals of energy conservation, principle of energy 
management, energy conservation in the electrical and thermal system, basic of 
energy conservation in the agro-industries. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 454 วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   พิษวิทยา การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การเผาในเตาเผา การท าปุ๋ย
อินทรีย์ การฝังกลบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 454 Waste Disposal Engineering    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                    Toxicology; wastewater treatment; solid waste management; 
incineration; composting; land filling; air pollution control system. 

     (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านอาคารเพื่อการเกษตร 
วก 470 การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง  

                    การวางแผนส าหรับโรงเรือนในฟาร์ม การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบ
โครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรีต การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้าง และทฤษฎีกลศาสตร์ของดินส าหรับ
วิเคราะห์อาคารเกษตร 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 470 Design of Agricultural Building Structure    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 204  Mechanics of Solids  

                     Planning for farm building; Analysis of structures; Design of timber steel 
and reinforced concrete structures; Applied theory of structural and theory of soil 
mechanics for agricultural building analysis. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านวิศวกรรมท่ัวไป 
วก 401 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   ทฤษฎีทางสถิติในการหาสภาวะที่ เหมาะสม การพัฒนาแบบจ าลอง วิธีทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม การจัดการข้อมูล การออกแบบการทดลองโดยวิธี
แฟคทอเรียลเต็มรูป และแฟคทอเรียลบางส่วน (Box-Behnken design, Central Composite 
Design (CCD) and Plackett-Burman design) วิธีผลตอบสนองแบบโครงร่างพ้ืนผิว (Response 
Surface Methodology, RSM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม (Minitab, 
SAS, Microsoft Excel, MatLab or SigmaPlot) การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

      (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 401 Optimization in Engineering and Agro-industry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                     Statistical theory of optimization.  Model development; mathematical 
method in optimization; data management; design of experiment in full and 
fractional factorial, e.g, Box-Behnken design, central composite design (CCD) and 
Plackett-Burman design; Response Surface Methodology (RSM). Computer program 
in optimization, e.g., Minitab, SAS, Microsoft Excel, MatLab or SigmaPlot and 
application in engineering and agro-industry. 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

                   การศึกษาและติดตามหัวข้อที่ ก าลั ง เป็นที่ สนใจในสาขาที่ เกี่ ยวข้องด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีตามความสนใจของอาจารย์และ
นักศึกษา 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
EA 403 Selected Topics in Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : As approved by Program Committee  

                   Studies and updates the current topics in relevant engineering, novel 
and recent development of technologies following the interests of students and 
instructor(s). 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours /week) 
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วก 423 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   การท าแผนที่ การออกแบบวางแผนจัดการพ้ืนที่  การใช้เครื่องมือส าหรับระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนที่โลก เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการพัฒนา ระบบการจัดการข้อมูล ระบบ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และตัวอย่างพ้ืนที่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะทางกายภาพ การเฝ้า
ระวังผลผลิต หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยโปรแกรม MATLAB 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 423 Precision Farming Technology    3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                    Mapping; Map projection; implementation of global positioning 
systems; sensors technology and development; data formats; geographic 
information systems and grid sampling; soil fertility and physical properties; 
Principles of computer programming by the use of MATLAB 

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
วก 433 เครื่องสูบและพัดลม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206 กลศาสตร์ของไหล  

                    การจ าแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ กฎของเครื่องสูบ การค านวณหาค่า
ของการสูญเสียในท่อ การค านวณก าลังขับ การเลือกใช้เครื่องสูบในงานวิศวกรรม การจ าแนกและ
ลักษณะสมบัติของพัดลม กฎของพัดลม การค านวณก าลังขับและการก าหนดขนาด ระบบการจ่าย
ลมและการติดตั้ง การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

          (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 433 Pump and Fan 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 206 Fluid Mechanics  

                     Classification and characteristic of Pumps, Pump laws, Pipe friction loss 
calculation, Driving power calculation, Application of pump in engineering, 
Classification and characteristic of Fans, Fan laws, Calculation of driving power and 
fan size, Air distribution and duct installation, Application of fan in engineering.   

   (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 481 หลักเออร์โกโนมิกส์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

                   การศึกษาเพ่ือเข้าใจและปรับปรุงผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องจักร 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และระบบ การออกแบบปัจจัยทางด้านมนุษย์ เช่น กล้ามเนื้อและ
กระดูก เมตาบอลิซึม ระบบประสาท ท่าของการท างาน การเคลื่อนที ่เป็นต้น การออกแบบสถานที่
ท างาน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เสียงความสามารถในการมองเห็น เวลาในการรับรู้ การจ าได้ใน
ระยะสั้น การเลือกกะงาน เป็นต้น การออกแบบเครื่องมือ เช่น แผงแสดงการท างาน ระบบควบคุม 
ความล้า เป็นต้น การปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

     (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 481 Principles of Ergonomics    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

                    A study of understanding and improving human interactions with 
products, equipment, environments and systems to fit the user; human factors 
design; muskuloskeleton, metabolism, nervous system, postures, movement; 
Workplaces design, temperature, humidity, noise, visual perception, foresight time, 
remembering ability over a short distance; shift rosters; equipment design; seating 
display, control, fatigue. Ergonomics in the workplace has to do largely with health 
and safety of employees. 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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3.2  ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี  

1 รอง
ศาสตราจารย์  

นายเสมอขวัญ 
ตันติกุล 

กศ.ม. 
วศ.ม. 
คอ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
เครื่องจักรกลเกษตร 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร ์

2538 
2536 
2532 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสุพจน์      
เอี้ยงกุญชร   

Diploma 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Water Resources 
 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

Hebrew University of 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2532 
 
2531 
2523 

3 อาจารย ์ นายน าพร  
ปัญโญใหญ ่

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2556 
2547 
2544 

4 อาจารย ์ นายธนศิษฏ์ 
วงศ์ศิริอ านวย 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
2545 
2542 

5 อาจารย์  นายญาณากร 
สุทัสนมาล ี

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Agricultural 
Engineering 
วิศวกรรมชลประทาน 
วิศวกรรมเกษตร 

Central Luzon State 
University, Philippines 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
 
2536 
2527 

6 อาจารย ์ นายโชติพงศ์  
กาญจนประโชต ิ

Ph.D 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung-Hsing 
University,Taiwan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2554 
 
 
2546 
2544 

7 อาจารย ์ นายพิสุทธ์ิ       
กลิ่นขจร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลย ี
อุณหภาพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2537 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นายบัณฑติ   
หิรัญสถิตย์พร 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรม
โครงสร้าง   
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2534 
2532 

2 รอง
ศาสตราจารย์     
 

นายเสมอขวัญ    
ตันติกุล 

กศ.ม. 
วศ.ม. 
คอ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
เครื่องจักรกล
เกษตร 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร ์

2538 
2536 
2532 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุเนตร  
สืบค้า 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agricultural 
Process 
Engineering 
เครื่องจักรกล
เกษตร 
เกษตรศึกษา 
(เกษตรกลวิธาน) 

Ehime University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตบางพระ 

2546 
 
 
2536 
 
2534 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายจาตุพงศ์     
วาฤทธ์ิ 

Ph.D. 
 
 

M.Sc. 
 

วศ.บ. 

Biological 
Systems 
Engineering 
Engineering  

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

Washington State 
University, U.S.A 
 
Washington State 
University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
 
2541 
 
2537 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางฐิตินันท์  
รัตนพรหม 

Ph.D. 
 

วท.บ. 

Polymer 
Engineering 
วัสดุศาสตร ์

University of Akron, 
U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 
2537 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธีระพงษ์     
สว่างปัญญางกูร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2543 
 
2523 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสุพจน์        
เอี้ยงกุญชร   

Diploma 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Water 
Resources 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์
 

Hebrew University of 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2532 
 
2531 
2523 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายพูนพัฒน ์
 พูนน้อย 

วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2550 
 
2546 
 
2544 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายชนวัฒน์  
นิทัศน์วิจิตร 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2550 
2543 
2535 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสมเกียรติ 
จตุรงค์ล้ าเลศิ 

 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2553 
2546 
2540 

11 อาจารย ์ นายน าพร     
ปัญโญใหญ่        

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2556 
2547 
2544 

12 อาจารย ์
 

นายธนศิษฏ์    
วงศ์ศิริอ านวย 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
2545 
2542 

13 อาจารย ์ นายฤทธิชัย    
อัศวราชันย์ 
 

Ph.D. 
 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

Food Engineering 
and Bioprocess 
Engineering  
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร                                       

Asian Institute of 
Technology, Thailand 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
 
 
2546 
 
2543 

14 อาจารย ์ นางสาวภานาถ  
แสงเจรญิรัตน ์

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agricultural 
Engineering 
เทคโนโลย ี
การอาหาร 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
 

Michigan State 
University, U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2541 
 
2533 
 
2529 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

15 อาจารย ์ นายญาณากร 
สุทัสนมาล ี

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Agricultural 
Engineering 
วิศวกรรม
ชลประทาน 
วิศวกรรมเกษตร 

Central Luzon State 
University, Philippines 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
 
2536 
2527 

16 อาจารย ์ นายรชฏ  
เชื้อวิโรจน ์

M.Eng. 
 

B.S.E.E 

Electrical 
Engineering 
Electrical 
Engineering 

University of the 
Philippines, Philippines      
Cebu Institute of 
Technology, 
Philippines                                       

2526 
 
2523 

17 อาจารย ์ นายพิสุทธ์ิ       
กลิ่นขจร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลย ี
อุณหภาพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2537 

18 อาจารย ์ นายแสนวสันต์  
ยอดค า 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2551 
2545 

19 อาจารย ์ นายโชติพงศ์    
กาญจนประโชต ิ

Ph.D 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Bio-Indvstrial 
Mechatronics 
Engineering 
วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Chung-Hsing 
University,Taiwan 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2554 
 
 
2546 
2544 

20 อาจารย ์ นายนักรบ 
นาคประสม 

Ph.D 
 
 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

Food 
Engineering 
 
 
วิศวกรรมการ
อาหาร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung 
University of Science 
and Technology 
(NPUST),Taiwan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
 
 
 
2548 
 
2544 

21 อาจารย ์ นางสาวทิพาพร  
ค าแดง 

วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
2549 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงานต่างประเทศ) 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา วก 497 สหกิจศึกษา อยู่ในกลุ่มเอกบังคับ โดยอยู่กลุ่มเดียวกับ วก 498
การเรียนรู้อิสระ หรือ วก 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้ 
  5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
 นักศึกษาที่เลือกเรียน วก 498 การเรียนรู้อิสระ จะต้องท าโครงงานโดยข้อก าหนดในการท า
โครงงานต้องเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตร โดยมี
จ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานวิศวกรรมเกษตรที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีน ามาใช้ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ท าโครงงาน สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตร 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 6   หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
  1)  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ อย่าง
สม่ าเสมอ และมีตัวอย่างโครงงานให้นักศึกษา 
  2)  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน  มีเจ้าหน้ าที่ดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  3)   มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดการ
ท างานนอกเวลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1)  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์  
ที่ปรึกษา 
  2)  ประเมินความก้าวหน้าการท าโครงงาน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานโครงงานฯ จาก 
การสังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
  3)  ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในแบบรูปเล่ม และการน าเสนอด้วยวาจาและสื่อ
ประกอบ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ฯ และอาจารย์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงาน ไม่ต่ ากว่า 3 คนเป็นผู้ประเมินผล 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูล
ส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
ถูกต้อง ส่งเสริมแนวความคิดด้านบวกในการใช้
ชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ โดย
การสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ ในระหว่างการเรียน
การสอน ยกตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดีให้กับนักศึกษา
ได้เห็นทั้งสองแง่มุม 

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได ้

รายวิชาบังคับของหลักสูตร ต้องปูพ้ืนฐานของ
ศาสตร์  และสร้ า งคว าม เชื่ อม โ ยง ระหว่ า ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐาน
ในภาค บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ในการพัฒนา ศักยภาพ 

4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ด ี

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ  ควร
จัดแบบคณะท างานแทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่
คณะ 

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล  รวบรวมความรู้ที่ นอกเหนือจากที่ ได้
น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ ให้กับผู้สนใจ
ภายนอก มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่
ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย  
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4.2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ในผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะเขียนกลยุทธ์ไว้ให้ ให้เลือกที่สอดคล้องกัน 

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)  มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละและมีน้ าใน
ช่วยเหลือผู้อื่น  

                  2)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  3)  เคารพสิทธิของผู้อื่น ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ใน  

สังคม  
 4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่ง
งานภายในเวลาที่ก าหนด 

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 

4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 

6) เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้น าทางศาสนาต่าง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 

7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด 

8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคมและ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 

9) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ

ส ารวจหรือการสัมภาษณ์ 
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรม  

8) ประเมินจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
9) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

4.2.2 ด้านความรู้ 
4.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่   

  ศึกษา  
3) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ  

4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง 

บทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น
และซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้ เรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและท ารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุ่ม  
4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2)  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3)  ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4)  ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6)  ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
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7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการศูนย์  
การเรียนรู้ 
 

4.2.3 ทักษะทางปัญญา 
4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไป

บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
3) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 

เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning)  หรือ การจัดท า
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การท ากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องน ามาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-
Based Learning) 

            4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ

งานวิจัยที่มอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

 
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือ

ความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการเป็นผู้น า  ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง

เหมาะสม 
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4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  

4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
          และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อ่ืน 
เป็นต้น  

3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  สมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
           4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ   
                     รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม           
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้ เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ท างาน 

4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6) ติดตามการท างานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ

บันทึกผลการประเมิน 
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       4.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล  ติดต่อสื่อสาร  จัดการ

และน าเสนอข้อมูลได ้
3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได ้
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง  

             4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
     การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟังและ การเขียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการน าเทคนิค
ทางสถิต ิและทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าชั้น 

          4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ    
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ
ตามท่ีระบ ุ

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม  เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอด 

จนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
ก าหนดให้มีรายวิชาในหลักสูตรที่ให้การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งก าหนดให้มีรายวิชาศึกษาท่ัวไปในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

4.2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
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 4.2.2 ด้านความรู้ 
4.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

4) สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึ ง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริง 

  4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     การเรียน การสอนโดยเน้นทางทฤษฎี และทางปฎิบัติ นอกจากนี้ยังมีรายวิชา

หัวข้อพิเศษโดยมีเนื้อหาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะหรือการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

4.2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา 

4.2.3 ทักษะทางปัญญา 
4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     นักศึกษาต้องสามารถประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปในทุก ๆ ด้าน อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาอย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ ดังนี้ 
 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เ พ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เ พ่ือ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
      การเรียน การสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง มีรายวิชาบังคับที่ให้

นักศึกษาฝึกทักษะ 
4.2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้โดยการการสอบ
ปากเปล่า รายงานและผลงาน 
 

4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
  1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
  2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
  4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
  5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา 
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์  
          ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

      การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

   4.2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
              และความรับผิดชอบ 

     ประเมินจาก พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน หรือสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2.5.1 ผลการเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ 

เป็นอย่างด ี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้  
4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
4.2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ  
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 3) เคารพสิทธิของผู้อื่น ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม 
2. ด้านความรู้ 
 1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
 2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 4) มีความสามารถที่จะระบุ กฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
3. ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้ 
 2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกับ  
       ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) มีความสามารถในการประเมินสรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ 
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือความ

แตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
3) มีสภาวะการเป็นผู้น า ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ 
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการ สื่อสารที่เหมาะสม 
2)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลติดต่อสื่อสาร จัดการและน าเสนอ

ข้อมูลได ้
3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า

วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ 
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

ด้าน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

                  

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   

ศท 022 อารยธรรมโลก                   

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                   

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                   

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวันและ
การประกอบการ 

                  

- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์                   

ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                   

ศท 012 จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์                   

ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต                   

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค ์                   

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปญัญาชน                   

ศท305  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
ล้านนา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- กลุ่มวิชาภาษา                   

ศท 031 การใช้ภาษาไทย                    

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                   

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                   

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย1ี 

                  

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

                  

ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต                   

วท 101 วิทยาศาสตรเ์พื่อชีวิต                   

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   

ศท 014 การสืบค้นสารนเิทศเพื่อการศึกษา                   

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

ด้าน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                   

2. หมวดวิชาเฉพาะ                   
    วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                   
-   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

                  

คม 101 หลักเคมี 1                   

คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1                   

คศ 103 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรรม 1                   

คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรรม 2                   

คศ 203 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรรม  3                   

สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม                   

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1                   

ฟส 112 ฟิสิกส์ 2                   

-กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา                   

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1                   

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2                   

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3                    

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง 
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2) สามารถรวบรวม ศึกษาวิ เคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

 2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์  ต่อ 
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
 4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 5) สามารถใช้ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม  เ พ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ5 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

                         

วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม                           

วก 110 วัสดุวิศวกรรม                           

วก 120 คอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

                         

วก 191 การฝึกงานโรงงาน                           

วก 201 สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม 

                         

วก 203 อุณหพลศาสตร์                           

วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง                          

วก 206 กลศาสตร์ของไหล                          

วก 208 ทฤษฎีของ
เครื่องจักรกล 

                         

วก 210 กรรมวิธีการผลติ                          

วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า                          

วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรม 

                         

สศ 356 โรงเรือนและ
อุปกรณ์สตัว์เลี้ยง 

                         

วก 207 วิศวกรรมส ารวจ                          

วก 301 การถ่ายเทความ
ร้อนและมวลสาร 

                         

วก 302 การเผาไหม้                           

วก 303 การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

                         

วก 304 วิศวกรรมโรงงาน
ต้นก าลัง 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ5 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก 305 การออกแบบระบบ
ทางความร้อน 

                         

วก 306 การท าความเย็น                          

วก 307 ระบบปรับอากาศ                          

วก 308 การสั่นสะเทือน
เชิงกล                          

วก 309 เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 

                         

วก 322 การควบคุม
กระบวนการและอุปกรณ ์
การวัด 

                         

วก 323 ระบบก าลังของไหล                          

วก 330 แทรกเตอร์และ
เครื่องต้นก าลังทางการ 
เกษตร 

                         

วก 340 คุณสมบัติทาง
กายภาพของผลผลติเกษตร
และอาหาร 

                         

วก 341 วิศวกรรมการแปร
สภาพทางการเกษตร 

                         

วก 450 วิศวกรรม
ชลประทาน 

                         

วก 491 ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม 1 

                         

วก 492 ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม 2 

                         

วก 496 สัมมนา                          

วก 497 สหกิจศึกษา                           

วก 498 การเรียนรู้อิสระ                          

วก 499 การศึกษา หรือ
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

            

 
 
 

 
 
            

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ5 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
- กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม 

                         

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 
5 วิชาดังนี้ 

                         

กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลเกษตร                      
วก 104 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
งานออกแบบทางวิศวกรรม 

                         

วก 402 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม 

     
 
 

                   

วก 430 เครื่องจักรกล
เกษตรและการจัดการ 

                         

วก 436 ระบบและเครื่อง 
จักรกลไฮดรอลิกส์นิวแมติกส ์

                         

วก 437 การทดสอบและ
ประเมินผลเครื่องจักรกล
เกษตร 

                         

วก 438 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง                          

กลุ่มที่ 2 ความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า                      

วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับ
วิศวกรรมเกษตร 

                         

วก 453 อุทกอุตุนิยมวิทยา                          

วก 455 ระบบการ
ชลประทานแบบฉีดฝอย 
และน้ าหยด 

                         

กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร                   

วก 432 วิศวกรรมขนถ่าย
วัสด ุ

                         

วก 440 เทคโนโลยีการลด
ความช้ืนผลผลติทาง
การเกษตร 

                         

วก 444 พลังงานทดแทน
ทางการเกษตร 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ5 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก 445 การอนุรักษ์และจัด
การพลังงานในอุตสาหกรรม 

                         

วก 454 วิศวกรรมการก าจัด
ของเสีย 

                         

กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านอาคารเพ่ือการเกษตร                     
วก 470 การออกแบบ
โครงสร้างอาคารเกษตร 

                         

กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านวิศวกรรมทั่วไป 
                      

วก 401 การหาสภาวะที่
เหมาะสมทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

  
 
 

                      

วก 403 เรื่องเฉพาะทาง
วิศวกรรม 

                         

วก 423 เทคโนโลยีเกษตร
ความแม่นย าสูง 

                         

วก 433 เครื่องสูบและพัดลม                           

วก 481 หลักเออร์โกโนมิกส ์                          

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อที่ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยก าหนดความหมายดังนี้ 
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค่อนข้างอ่อน 1.5 
D อ่อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา  
โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
I ไม่สมบูรณ์ 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมี

เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา 
Op การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่

หลักสูตรก าหนด 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา  มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการภายใน
สถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรโดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถ   ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น ๆ   

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น  ๆ   

4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนและสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

1) ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นและต้องไม่มี
รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I และหรือ Op 

2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 

2.00 
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4) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

5) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ 
ให้อาจารย์ใหม ่

3) ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา 
และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดโครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิค

การประเมินผล 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัย การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ รวมถึงการประชุมทางวิชาการในประเทศ 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
          2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
          3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรอง โดย  
มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
1) จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ สกอ. 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยการมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร  
4) จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
5) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยในชั้นเรียน 
6) จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนการสอน 
7) ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทและมีจ านวนคณาจารย์ประจ า 

 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปดูงานหรืออบรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
9) มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากการประเมินประกัน 

คุณภาพภายใน 
10) ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นสถานที่สอนพ้ืนที่ประมาณ 1,544 ตารางเมตร ประกอบ 
ด้วยห้องบรรยาย 4 ห้องห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
ห้อง 
 2) อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี) เป็นสถานที่สอนพ้ืนที่ประมาณ 2,426 
ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องบรรยาย 12 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 5 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องโถงแสดงผลงาน 2 ห้อง 

3) คณะมีความพร้อมด้าน ต ารา หนังสืออ้างอิง และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลนอกจากนั้นยัง
สืบค้นได้จากห้องสมุดของส่วนราชการอ่ืน บริเวณใกล้เคียงได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ยังมีระบบการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมเครือข่าย (Network) ตลอดจน CD ROM จากฐานข้อมูลและ 
Internet ที่สามารถค้นหาบทความทางวิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ 
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 4) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การเรียนการสอน ทรัพยากรสื่อเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในและนอกห้องเรียน 

 5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร และหนังสือพิมพ์    จุล
สาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดย
ทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจ านวน ดังนี้ 

 
จ านวนหนังสือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 

 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7,527 เล่ม 1,649 เล่ม 
100 ปรัชญา 2,199 เล่ม 293 เล่ม 
200 ศาสนา 3,619 เล่ม 221 เล่ม 
300 สังคมศาสตร์ 40,071 เล่ม 6,205 เล่ม 
400 ภาษาศาสตร์ 2,645 เล่ม 1,671 เล่ม 
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 7,891 เล่ม  5,231 เล่ม 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 32,081 เล่ม 11,770 เล่ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 3,258 เล่ม  679 เล่ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,142 เล่ม 499 เล่ม 
900 ประวัติศาสตร์ 5,734 เล่ม 840 เล่ม 

 รวม 107,167 เล่ม 29,058 เล่ม 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ 
 

รายการ จ านวน 
CD/DVD/Diskettes มากับหนังสือ 4,180 
CD/DVD เกษตร 186 
CD/DVD การศึกษา 145 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 25 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 117 
CD/DVD กีฬา 37 
CD/DVD บันเทิง 47 
รวม 4,836 
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บทความ/วารสาร 
 

บทความวารสาร จ านวน 103,302 บทความ 
วารสารภาษาไทย จ านวน 719 รายการ 
วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 495 รายการ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 16 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book, E-clipping, E-journal) 

จ านวน 5 ฐานข้อมูล 

 
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางและห้องสมุดของคณะในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่เครื่องมือทันสมัยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ และสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) จัดท าสถิติการใช้งานห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
2) สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และสื่อมัลติมีเดียที่มีให้บริการ 
3) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  อาจารย์ประเมินจาก

การสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมเกษตรหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน 

การสอน การประเมินผล พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษาจะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้

อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอน และเครื่องมือได้อย่างสะดวก สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ร่วมฝึกการ
ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ รวมถึงรับการฝึกอบรม เช่น การปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตร เป็นต้น 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
รวมทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัย การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับ
อาชีพ โดยอาจารย์จะก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา รวมถึงตารางการท างานของอาจารย์ นอกจากนี้  ได้
แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมให้แก่นักศึกษา 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.2.1 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการ  
        เรียนการสอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
2) ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล   

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี หรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จากข้อมูลสถิติการได้งานท าของบัณฑิตที่ได้งานตรงกับสาขา และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตใหม่ น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนรับนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. มีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาทางดา้น                        
ภาษาตา่งประเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Exit Exam) 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการข้อ1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 8 10 10 12 13 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนระดับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีสอน ส่วนช่วงหลังการสอน
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุง และ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา   
2) การสังเกตการณ์ถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน  

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรือทีมผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน  และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
  2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม่ 
      2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา  และ/หรือจากผู้ประเมิน 

 การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 
      2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ   

ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต  โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล 
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี เสนอคณบดี 
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3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร 
จากร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดมความคิดเห็น  
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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เอกสารแนบ  
 

เอกสารแนบ 1  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับ  
         โครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย 
เอกสารแนบ 2  โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   

ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2556 
เอกสารแนบ 3  สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ 5 ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ 6  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
เอกสารแนบ 7 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบ 1 
1. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและ

เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ทบวง โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      

หมวดวิชาเฉพาะ 
   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
   วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   

ไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ไมน่้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
 
 

 

 

 

 

ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

30 
6 
6 
9 
9 

117 
 

24 

3 

31 

 
53 
9 

6 

30 
6 
6 
12 
6 

112 
 

24 

3 

31 

 
48 
6 

6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 153 148 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
                    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering  
                    Program in Agricultural Engineering 

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
                    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering  
                    Program in Agricultural Engineering 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
                               (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
                               (Agricultural Engineering  )  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Agricultural Engineering) 

ชื่อปริญญา (ใหม)่ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
                               (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
                               (Agricultural Engineering  )  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Agricultural Engineering) 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม               153 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม             148 หน่วยกิต ลดลง 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต  

1.1 กลุม่วชิาสังคมศาสตร์ 6 1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 6 คงเดิม 

เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้  เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้   

กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3(2-2-5) กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

3(2-2-5) คงเดิม 

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 
ศท 022 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) คงเดิม 

ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คงเดิม 
ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) คงเดิม 

   ศศ 101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อชีวิตประจ าวัน
และการประกอบการ 

3(3-0-6) เพิ่มใหม ่

1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 6 1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 6 คงเดิม 

เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้  เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้   

ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศลิปะ 3(3-0-6) ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศลิปะ 3(3-0-6) คงเดิม 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) คงเดิม 

ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต 3(1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต 3(1-4-4) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

   ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) เพิม่ใหม ่

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3(2-2-5) ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3(2-2-5) คงเดิม 

   ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
ล้านนา 

3(3-0-6) เพิ่มใหม ่

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 คงเดิม 

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3(1-4-4) ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3(1-4-4) คงเดิม 

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) คงเดิม 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) คงเดิม 

ศท 241   
 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

3(2-2-5) ศท 241   
 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

3(2-2-5) คงเดิม 

1.4  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 1.4  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 คงเดิม 

เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้  เลือก 2 รายวิชา ดังต่อไปนี ้   

ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 

วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) คงเดิม 

วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3(2-2-5) คงเดิม 

ศท 014  การสืบค้นสารนเิทศเพื่อการศึกษา 3(1-4-4) ศท 014  การสืบค้นสารนเิทศเพื่อการศึกษา 3(1-4-4) คงเดิม 

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3(3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3(3-0-6) คงเดิม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                117 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                112 หน่วยกิต ลดลง 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 58    วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
2.1กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

24 คงเดิม 

คม 101  หลักเคมี 1 3(3-0-6) คม 101  หลักเคมี 1 3(3-0-6) คงเดิม 

คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) คงเดิม 

คศ 103   แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6) คศ 103   แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6) คงเดิม 

คศ 104 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6) คศ 104 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6) คงเดิม 

คศ 203   แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 3 3(3-0-6) คศ 203   แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรม 3 3(3-0-6) คงเดิม 

สต 313  สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) สต 313  สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-7) ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-7) คงเดิม 

ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 4(3-3-7) ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 
 
 

4(3-3-7) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 คงเดิม 

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1(0-2-1) ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1(0-2-1) คงเดิม 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1(0-2-1) ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1(0-2-1) คงเดิม 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1(0-2-1) ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1(0-2-1) คงเดิม 

   2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 31 คงเดิม 

วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 120  คอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร 3(2-3-5) วก 120  คอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร 3(2-3-5) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1(0-3-1) วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1(0-3-1) คงเดิม 

วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 203  อุณหพลศาสตร ์  3(3-0-6) วก 203  อุณหพลศาสตร ์  3(3-0-6) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 206  กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) วก 206  กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 208   ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) วก 208   ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 210  กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) วก 210  กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) คงเดิม 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53     วิชาเฉพาะด้าน 
2.4 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

48 ลดลง 

สศ 356   โรงเรือนและอุปกรณ์สตัว์เลี้ยง 3(2-3-5) สศ 356   โรงเรือนและอุปกรณ์สตัว์เลี้ยง 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 207 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) วก 207 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 301 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3(3-0-6) วก 301 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3(3-0-6) คงเดิม 

 หรือ   หรือ   
วก 305   การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) วก 305   การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6) เปลี่ยน

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษา  
อังกฤษ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

วก 302 การเผาไหม ้
 

หรือ 

3(3-0-6) วก 302 การเผาไหม ้
 

หรือ 

3(3-0-6) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 309 เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 3(3-0-6) วก 309 เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 3(3-0-6) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 303   การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) วก 303   การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 304  วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3(3-0-6) วก 304  วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 306  การท าความเย็น 3(3-0-6) วก 306  การท าความเย็น 3(3-0-6) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 หรือ   หรือ   

วก 307 ระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) วก 307 ระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) เปลี่ยน
วิชาบังคับ

ก่อน 
วก 322   การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์

การวัด 
3(2-3-5) วก 322   การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์

การวัด 
3(3-0-6) เปลี่ยน

ค าอธิบาย
รายวิชา/

แก้ไข
ช่ัวโมง

บรรยาย -
ปฏิบัต ิ

 หรือ   หรือ  

วก 323   ระบบก าลังของไหล 3(2-3-5) วก 323   ระบบก าลังของไหล 3(3-0-6) 

วก 330  แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) วก 330  แทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลติ
เกษตรและอาหาร 

3(2-3-5) วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลติ
เกษตรและอาหาร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร 3(2-3-5) วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการ
เกษตร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)    ย้ายไป
กลุ่มเอก
เลือก 

วก 450 วิศวกรรมชลประทาน 3(2-3-5) วก 450 วิศวกรรมชลประทาน 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 490 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1(0-3-1)    ยกเลิก 

   วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1(0-3-1) เพิ่มใหม ่
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

   วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1(0-3-1) เพิ่มใหม ่

วก 496 สัมมนา 1(1-0-2) วก 496 สัมมนา 1(0-2-1) แก้ไข
จ านวน
ช่ัวโมง

บรรยาย -
ปฏิบัต ิ

วอ 497 สหกิจศึกษา  หรือ 9  
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16
สัปดาห์) 

วก 497 สหกิจศึกษา  หรือ 6 
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16สัปดาห์) 

เปลี่ยน
รหัสวิชา/

แก้ไข
จ านวน

หน่วยกิต 

วอ 498 การเรยีนรู้อิสระ หรือ 9  
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16
สัปดาห์) 

วก 498 การเรยีนรู้อิสระ หรือ 6 
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16สัปดาห์) 
 

เปลี่ยน
รหัสวิชา/

แก้ไข
จ านวน

หน่วยกิต 

วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

9  
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16
สัปดาห์) 

วก 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝกึอบรมต่างประเทศ 

6  
(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 

16
สัปดาห์) 

เปลี่ยน
รหัสวิชา/

แก้ไข
จ านวน

หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 2.5 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 คงเดิม 

ให้เลือกเรยีนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่
หลักสตูรฯ จะเปดิสอนในอนาคต หรือวิชาอื่น ๆ ท่ี
เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 5 วชิาดังนี ้

 ให้เลือกเรยีนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่
หลักสตูรฯ จะเปดิสอนในอนาคต หรือวิชาอื่น ๆ ท่ี
เปิดสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 5 วชิาดังนี ้

  

กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลเกษตร  กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลเกษตร   

วก 104  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

3(2-3-5) วก 104  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

3(2-3-5) คงเดิม 

   วก 402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ย้ายมา
จากเอก
บังคับ 

วก 430   เครื่องจักรกลเกษตรและการจดัการ 3(2-3-5) วก 430   เครื่องจักรกลเกษตรและการจดัการ 3(2-3-5) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หมายเหตุ 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า  กลุ่มที่ 2 ความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า   

วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส ์
นิวแมติกส ์

3(2-3-5) วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส ์
นิวแมติกส ์

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 437  การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) วก 437  การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 438  วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) วก 438  วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-5) วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 453  อุทกอุตุนิยมวิทยา 3(2-3-5) วก 453 อุทกอุตุนิยมวิทยา 
 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 455   ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอย
และน้ าหยด 

3(2-3-5) วก 455   ระบบการชลประทานแบบฉีดฝอย
และน้ าหยด 

3(2-3-5) คงเดิม 

กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูป 
ผลผลิตเกษตร 

 กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูป 
ผลผลิตเกษตร 

  

วก 432  วิศวกรรมขนถ่ายวสัด ุ 3(2-3-5) วก 432  วิศวกรรมขนถ่ายวสัด ุ 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 440  เทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) วก 440  เทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 444  พลังงานทดแทนทางการเกษตร 3(3-0-6) วก 444  พลังงานทดแทนทางการเกษตร 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 445  การอนุรักษ์และจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) วก 445  การอนุรักษ์และจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 454  วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3(3-0-6) วก 454  วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านอาคารเพ่ือการเกษตร  กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านอาคารเพ่ือการเกษตร   

วก 470  การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร 3(3-0-6) วก 470  การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตร 3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านวิศวกรรมทั่วไป  กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านวิศวกรรมทั่วไป   

วก 401 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) วก 401 การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

3(2-3-5) คงเดิม 

วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3(3-0-6) วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 

วก 423  เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง 3(2-3-5) วก 423  เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย าสูง 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 433 เครื่องสูบและพัดลม 3(2-3-5) วก 433 เครื่องสูบและพัดลม 3(2-3-5) คงเดิม 

วก 481  หลักเออร์โกโนมิกส ์ 3(3-0-6) วก 481  หลักเออร์โกโนมิกส ์ 3(2-3-5) คงเดิม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 คงเดิม 

ให้เลือกรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปดิสอนในมหาวิทยาลยัฯ  
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   

 ให้เลือกรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปดิสอนในมหาวิทยาลยัฯ  
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   
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เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปรับปรุง

จาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 
 

2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุม ครั้งที่ 9/2557     
เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2557 
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2554 เป็นต้นไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเกษตรเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีความสามารถใน 
     การพัฒนาการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้ 

 4.2 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน วิชาเอกวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก เพ่ือให้    
                ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่ต้องการในวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 
 5.1 การปรับปรุงช่ือหลักสูตร  คงเดิม 

 5.2 ปรับปรุงช่ือปริญญา   คงเดิม 

 5.3 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา
รายวิชาที่ 1  
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน และการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การศึกษาเก่ียวกับความหมายความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบการที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้เกิดวิธีคิดต่อ
การเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันได้และ
สามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันน าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได้ 

(บรรยาย 3   ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EC 101   Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

     This course aims to study the meaning and important of Daily Life and Operation 
Economics.  Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 5.4 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา 

รายวิชาที่ 1 

ศท 180    ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์    3 (1-4-4) 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

       ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหา
ของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการน าส่วนประกอบส าคัญของ
ศิลปะท่ีให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite: None  
         Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative 
thinking elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of 
drawing lines and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition 
and fundamental artistic techniques; creation of artistic work  

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4  hours/week) 
รายวิชาที่ 2 

ศท 305      ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6) 
     วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

      ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร 
สมัยก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป็น
ส่วนหนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมของล้านนา เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาใน
ปัจจุบัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห ์ 
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GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None  

        The study of historical development of Lanna before the Kingdom 
establishment, during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna 
under Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of 
socio-economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-
economic, political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

        (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

 5.5 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา    
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 
เดิม 
วก 120 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร                                          3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

   ศึกษาถึงหน้าที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมโดยเน้นทางด้าน
การประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Fortran Pascal C และ Basic  

          (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
ใหม่ 
วก 120              คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร      3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

  ศึกษาถึงหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กระบวน
แบบการปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการสื่อสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ รูปแบบ
การสั่ งการท างานของอุปกรณ์  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 120   Computer for Engineer      3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

  Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; 
EDP concepts; program design and development methodology; high-level language 
programming.  

     (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 2 
เดิม 
วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 

 คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน งานและความร้อน กฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์  เอน
โทรปี ก๊าซอุดมคติ  สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้  
                  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

 
ใหม่ 
วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1  

 คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน พลังงาน; การแปลงสภาพพลังงาน; งานและความร้อน; การถ่ายเท
ความร้อนพ้ืนฐาน กฎข้อที ่1  และข้อที่ 2 ของ อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์  เอนโทรปี ก๊าซอุดม
คติ สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 203   Thermodynamics   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1  

        Properties of pure substance; Energy; energy conversion; work and heat; basic 
heat transfer; First law of thermodynamics;  Second law of Thermodynamics; Carnot 
cycle; Entropy; Ideal gas; Irreversibility and Availability. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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 5.6 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา จ านวน 11 
รายวิชา ดังนี้ 
ล า 
ดับ 

รายวิชาเดิม รายวชิาใหม่ หมายเหตุ 
รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา เดิม  หน่วยกิต รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา ใหม่ หน่วยกิต 

 1 วก 302  การเผาไหม ้ 3 (3-0-6) วก 302  การเผาไหม ้ 3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 2 วก 305 การออกแบบระบบทาง
ความร้อน 

3 (3-0-6) วก 305 การออกแบบระบบทาง
ความร้อน 

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 3 วก 306  การท าความเย็น 3 (3-0-6) วก 306  การท าความเย็น 3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 4 วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) เปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน 

 5 วก 309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 (3-0-6) วก 309 เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 6 วก 322 การควบคุมกระบวนการ
และอุปกรณ์การวดั 

3 (2-3-5) วก 322 การควบคุมกระบวนการ
และอุปกรณ์การวดั 

3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา และ
แก้ไขจ านวน
ช่ัวโมง (ช่ัวโมง-
บรรยาย-ปฏิบัติ) 

 7  วก 323 ระบบก าลังของไหล 3 (2-3-5) วก 323 ระบบก าลังของไหล 3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา และ
แก้ไขจ านวน
ช่ัวโมง (ช่ัวโมง-
บรรยาย-ปฏิบัติ) 

 8 วก 496 สัมมนา 1(1-0-2) วก 496 สัมมนา 1(0-2-1) แก้ไขจ านวน
ช่ัวโมง (บรรยาย 
- ปฏิบัติ) 

 9 วอ 497 สหกิจศึกษา 9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

วก 497 สหกิจศึกษา 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
แก้ไขจ านวน
หน่วยกิต 

 10 วอ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

วก 498 การเรียนรู้อิสระ 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
แก้ไขจ านวน
หน่วยกิต 

 11 วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

วก 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย 
กว่า 16 
สัปดาห์) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
แก้ไขจ านวน
หน่วยกิต 
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รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 302  การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

        การวิเคราะห์กระบวนการเผาไหม้ เปลวไฟ ปฏิกิริยาเคมี ลักษณะของเชื้อเพลิง  การ
เปรียบเทียบเชื้อเพลิง 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ใหม่ 
วก 302  การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

 เชื้อเพลิง สมบัติของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การวิเคราะห์อุณหภูมิ-
พลังงาน  เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบปั่นป่วน  เปลวไฟชนิดแพร่และ
เปลวไฟชนิดผสมก่อน  เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง หัวเผาของแก๊สและน้ ามัน 
การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 302 Combustion 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Fuel, properties of fuels, Combustion stoichiometric analysis, energy-
temperature analysis, laminar and turbulent flames, turbulent flame structure, 
diffusion and premixed flames, flame stability, combustion of fuel, gas and oil 
burners, control of pollution from combustion. 

  (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เดิม 
วก 305 การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

        การออกแบบระบบทางความร้อนในงานวิศวกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางความร้อน 
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม  การหาสภาวะที่
เหมาะสมของระบบทางความร้อน 

      (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบตัิ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 305 Thermal System Design   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Engineering design, design of workable system and economic analysis on 
thermal. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
ใหม่ 
วก 305 การออกแบบระบบทางความร้อน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

 การออกแบบระบบทางความร้อนในงานวิศวกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางความร้อน การ
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม  การหาสภาวะที่
เหมาะสมของระบบทางความร้อน 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 305 Thermal System Design   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Engineering design, design of workable systems, economic analysis on thermal 
systems, equation fitting, model of thermal equipment, system simulation, 
optimization. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 306  การท าความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

 วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการท าความเย็น
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการท าความเย็น 
วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็นการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ใหม่ 
วก 306 การท าความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   

 วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการท าความเย็น 
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการท าความเย็น 
วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็น ความปลอดภัยในการท าความเย็น การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 306 Refrigeration   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles, cooling loadestimation, 
refrigeration plant design, refrigeration control devices, defrosting, safety in 
refrigeration,application in agriculture and food industries. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
เดิม  
วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3  

        ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ         ฮาโม
นิคส์ การสั่นสะเทือนเชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบ
บังคับกระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข การ
สั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

          (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 ใหม่ 
วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล  

 ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ          ฮาโมนิคส์ 
การสั่นสะเทือนเชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข การสั่นสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 308 Mechanical Vibration 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 303 Machine Design    

        An introduction to the theory of mechanical vibrations : free harmonic motion 
and force vibrations, transient vibration, multiple degree of freedom discrete 
system, computational method, vibration of continuous systems and methods to 
reduce and control vibration. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 309  เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

 ชนิดและหลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขบวนการสันดาปและระบบเชื้อเพลิง ระบบ
จุดระเบิด  ระบบหล่อลื่น  สมรรถนะและการทดสอบ การบ ารุงรักษา 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ใหม่ 
วก 309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  

 ชนิดและหลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน กระบวนการสันดาปและระบบเชื้อเพลิง  
ระบบจุดระเบิด  ระบบหล่อลื่น  สมรรถนะและการทดสอบ การบ ารุงรักษา 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 309 Internal Combustion Engine 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Internal combustion Engine fundamentals, spark-ignition and compression- 
ignition engine, fuels and combustion, ignition system, ideal fuel air cycle, 
supercharging and scavenging, performance and testing, lubrication. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

รายวิชาที่ 6 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขจ านวนชั่วโมง (ชั่วโมง-บรรยาย-ปฏิบัติ) 

 เดิม 

วก 322  การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์การวัด 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 การวัดและการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน การไหล น้ าหนัก หลักการพื้นฐานการ  ควบคุมอัตโนมัติ  
พ้ืนฐานการควบคุมเชิงเส้น ระบบการป้อนย้อนกลับ การออกแบบและวิเคราะห์เวลาและการ
ตอบสนองการออกแบบระบบควบคุม 

ใหม่ 

วก 322  การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์การวัด 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 การวัดและการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน การไหล น้ าหนัก หลักการพ้ืนฐานการควบคุมอัตโนมัติ  
การวิเคราะห์และแบบจ าลองของหน่วยควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบป้อนย้อนกลับเชิงเส้น
การวิเคราะห์ทางเวลาและการออกแบบการตอบสนองเชิงความถี่  การออกแบบและการชดเชยของ
ระบบควบคุม 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 322 Process Control and Instrumentation                                           3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

 Measurement and control Instrument automatic control principles, analysis and 
modeling  of linear control elements, stability of linear feedback systems, time 
domain analysis and design, frequency response, design and compensation of 
control systems. 
                     (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 
รายวิชาที่ 7 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขจ านวนชั่วโมง (ชั่วโมง-บรรยาย-ปฏิบัติ) 

เดิม   
วก 323 ระบบก าลังของไหล 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   พ้ืนฐานทางกลศาสตร์ของของไหล แหล่งก าลังของไหล ระบบการส ารองและการจ่ายของไหล 
มอเตอร์อุปกรณ์ท างาน วงจรพ้ืนฐาน การออกแบบวงจร การเลือกอุปกรณ์และการออกแบบ
ตัวกลางส่งก าลัง การบ ารุงรักษาระบบ การควบคุมอัตโนมัติ 

  (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 

ใหม่   
วก 323 ระบบก าลังของไหล  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   พ้ืนฐานทางกลศาสตร์ของของไหล การไหล ความดัน พลังงาน อุปกรณ์พ้ืนฐาน       ปั๊มวาล์ว 
มอเตอร์ ระบบก าลังของไหล]ลักษณะเชิงสถิตและเชิงจลน์ การควบคุมแบบย้อนกลับตัว
ตรวจจับ อุปกรณ์ควบคุม ตัวกระท าการ การควบคุมการท างาน ฟังก์ชันถ่ายโอน การควบคุม
ล าดับขั้น 

  (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 323 Fluid Power Control   3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None  

   Basic fluid mechanics. Flow, pressure, energy, basic components, pump, valve, 
motor, fluid power system, static and dynamic characteristics, feedback control, 
sensor, controller, actuator, control action, transfer function, sequence control. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 8 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขจ านวนชั่วโมง (ชั่วโมง-บรรยาย-ปฏิบัติ) 

เดิม 
วก 496 สัมมนา 1 (1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

      การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการน าเสนองานใน 

การประชุมวิชาการ 
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

ใหม่ 
วก 496 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

      การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมใน สาขาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการน าเสนองานใน 

การประชุมวิชาการ 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

EA 496 Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite :  None  

      Exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in agricultural 
and food engineering; Analysis and synthesis of knowledge; presentation preparation 
for academic conference. 

(Lecture 0 hours, Practice 2 hours, Self Study 1 hours /week) 
 

 

รายวิชาที่ 9 เปลี่ยนรหัสรายวิชา และแก้ไขจ านวนหน่วยกิต 
เดิม 

วอ 497 สหกิจศึกษา     9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของ สาขาวิชาและผ่านการอบรม 

                    เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                    ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 

        การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนิน งานเกี่ยวข้อง
กับสาขา วิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการ
อบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือ อาจารย์นิเทศ 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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ใหม่ 
วก 497 สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของ สาขาวิชาและผ่านการอบรม 

                    เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                    ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 

        การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับสาขา วิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการ
อบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)   
 

EA 497 Co–operative Education    6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee 

                  that  the proposed work study relates to 
                  the major field of study and; students are  
                  required to pass a minimum 30 hours  
                  preparation session. 

 

        The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a workplace 
in which the work is related to the major field of study of the student; students are 
required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their placement 
in a selected workplace; students are required to submit a report of their work 
study placement education and give a presentation in a seminar in the presence of 
their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
  

รายวิชาที่ 10 เปลี่ยนรหัสรายวิชา และแก้ไขจ านวนหน่วยกิต 
เดิม 
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

  การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรมเพ่ือ 
เสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้อิสระ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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ใหม่ 
วก 498 การเรียนรู้อิสระ 6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

                     การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือ เสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสม
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครง
ร่างการเรียนรู้อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
 

EA 498 Independent Study             6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee  

                   that the Proposed  Independent Study is  
                   related to the student's major field of  
                   study. 

 

                     A research study or a professional development project in the 
student’s major field of study under supervision of an academic advisor; training in 
research methodology or project consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a research or project proposal prior 
to undertaking the project, to submit a fully detailed paper describingtheir research 
or project and give a presentation by the end of the semester in which the training is 
undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

รายวิชาที่ 11 เปลี่ยนรหัสรายวิชา และแก้ไขจ านวนหน่วยกิต 
เดิม 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

                   การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็น
ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
ใหม่   
วก 499  การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

                   การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกข้ันตอนอยู่ในความเห็น
ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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EA 499 Overseas Study, Training or Internship 6 Credits 
 Prerequisite : Approval by the University that the 

                   proposed Overseas Study, Training or  
                   Internship is related to the student's  
                   major field of study. 

 

                     Overseas study, training or internship in an area related to the 
student's major field of study; students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain under the supervision of an 
academic advisor,, and submit a full report   on completion of the training and give a 
presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks)  
 

 5.7 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม จ านวน 1 รายวิชา 
ดังนี้ 

 วก 490 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

                การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม  อุณหพล
ศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ระบบการท าความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 5.8 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   จ านวน 2 รายวิชา 
ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 

วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

              การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์ การ
ทดสอบการควบคุมอัตโนมัติ เซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและน้ าหนัก 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
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EA 491 Engineering Laboratory  1 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  EA 201 Engineering Statics, and 

                    EA 203 Thermodynamics, or 
           EA 206 Fluid Mechanics and  
                    EA 110  Engineering Materials or 
  As Approved by Program Committee 

 

                 Fundamental laboratories for Air Condition Engine test Automatic Control 
Sensor system for engineering 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
รายวิชาที่ 2 

 วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

                การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม อุณหพล
ศาสตร์การถ่ายเทความร้อนระบบการท าความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 492 Engineering Laboratory  2 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  EA 201 Engineering Statics, and 

                    EA 203 Thermodynamics, or 
           EA 206 Fluid Mechanics and  
                    EA 110  Engineering Materials or 
  As Approved by Program Committee 

 

                    Fundamental laboratories for engineering such as Mechanics of fluid, 
Materials for engineering, Thermodynamics, Heat transfer, Refrigeration and 
Mechanics of machinery. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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         5.9  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
เดิม 
วก 445 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

   การอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น ระบบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความ
ร้อน การอนุรักษ์พลังงานพ้ืนฐานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

       (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏบิัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ใหม่ 
วก 445 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

   การอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น และระบบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและ
ระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมเกษตร 

        (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศกึษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 445 Energy Conservation and Management for Agro-Industries    3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

   Fundamentals of energy conservation, principle of energy management, energy 
conservation in the electrical and thermal system, basic of energy conservation in 
the agro-industries. 

    (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
 5.10 ย้ายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไปกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา วก 402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3 (3-0-6) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

นายเสมอขวัญ ตันติกุล   ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), 2538  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร), 2536 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 

งานวิจัย 
  

การน าเสนอผลงานวิจัย 
เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ ากระเทียมต้นแบบ. การประชุม

วิชาการครั้งที่ 3  ประจ าปี 2545  ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 23  
พฤษภาคม พ.ศ. 2545. โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง. เชียงใหม่ 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ าระหว่างแปลงพืชไร่.  การประชุม
ทางวิชาการ  ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันที่ 3  ธันวาคม  พ.ศ.  2545. หอประชุม
นานาชาติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. การออกแบบและประเมินผลรถเก็บเกี่ยวล าไยต้นแบบ. การประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 4 ประจ าปี  2546  ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 13 
มีนาคม  พ.ศ.  2546. เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2550. การออกแบบและประเมินผลรถกระเช้าเก็บเกี่ยวล าไย แบบติดตั้งบนรถ
กระบะขนาด 1 ตัน.  การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 8  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันที่ 30  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2550.  หอประชุมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2550. การออกแบบ สร้าง และประเมินผลรถกระเช้าช่วยตัดแต่งกิ่งล าไย
ต้นแบบ.   การประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมล้านนา  ครั้ งที่  1 วันที่  8  สิงหาคม            
พ.ศ.  2550.  ศูนย์วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2551. เครื่องคั้นน้ าส้มแบบใหม่: เครื่องคั้นน้ าส้มแบบจานหมุน. การประชุม
วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 
2551. โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง. เชียงใหม่ 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร เสมอขวัญ ตันติกุล ชนวัฒน์ นิทัศน์ วิจิตร และแสนวสันต์ ยอดค า . 2547. 
การผลิตปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ส าหรับชุมชนด้วยระบบกองเติมอากาศ . การประชุม 
ChiangMai Innovation Forum ครั้งที่ 2. 12 มีค. 2547. โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร เสมอขวัญ ตันติกุล ชนวัฒน์ นิทัศน์ วิจิตร และแสนวสันต์ ยอดค า . 2547. 
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชในเชิงอุตสาหกรรมส าหรับชุมชนด้วยระบบกองเติมอากาศ. การ
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3. 28-30 มกราคม 2547. โรงแรม บีพี แกรนด์
ทาวเวอร์. สงขลา. 
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Sawangpanyangkura T., Tantikul S. and Nitatwichit C. Composting in Commercial 
Scale by Local Community Using Aerated Static Pile System. Proc. 1st KMITL 
International Conference on Integration of Science & Technology for 
Sustainable Development 

Sawangpanyangkura T., Tantikul S., and Nitatwichit C. 2004. Composting by Local 
Community in Commercial Scale using Aerated Static Pile System. Proc. 30th 
Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October. Bangkok 

Tantikul S. 2008. Design and Evaluation of Prototype Cherry Picker for Pruning Longan 
Tree. 6th International Agricultural Engineering Conference & Exhibition of the 
Philippines Los Ban-os, Laguna, 21-25 April. Philippines 

 

การให้บริการวิชาการ 
- 15 สิงหาคม 2546 - 2548, พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง , สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง,  

- 21 กันยายน 2546 - 2550, ฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการใช้ยวดยานด้วยความปลอดภัยและ
ประหยัดเชื้อเพลิง (12 ชม.), เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ล าปาง, ศูนย์สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก
ระบบกองเติมอากาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- 25 - 27 พฤศจิกายน 2548, การสัมมนาวิชาการ ในงานแม่โจ้ : ศาสตร์แห่งล าไยเรื่องเครื่องจักรกล
เกษตรเก็บเกี่ยวล าไย" "นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 300 คน" , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
(อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- 23 มกราคม - 22 มีนาคม  2549, อบรมการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เอนกประสงค์ส าหรับ
เกษตรกร "อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่", องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
อ.แม่อาย, ส านักงาน อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย 

- 2 มิถุนายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องยนต์
อเนกประสงค์ในการเกษตรส าหรับเกษตรกรอ าเภอสะเมิง , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ , ณ องค์การบริหารส่วนต าบล     
หน่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

- 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่อง
จักรยานยนต์แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ณ ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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- 03 เมษายน 2550, วิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตการตลาดเครื่องจักรกล

เกษตร และอุตสาหกรรมในภูมิภาคเพ่ือลดการน าเข้า (1.40 นาที), กลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วเชียงใหม่ 

- 04 กันยายน 2550, วิทยากรบรรยายผลการวิจัยพัฒนาด้านเครื่องจักรแปรรูปส้มแก่ผู้ประกอบการ
แปรรูปผัก ผลไม้ (2 ชม.), ผู้ประกอบการสวนส้ม, ห้องสันป่าเลียงโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
เชียงใหม่ 

- 22 – 23 ตุลาคม 2553, วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีการเกษตรกับการ
พัฒนาประเทศไทย” (1ชม.), เครือข่ายเกษตรกรแม่ริม กศน. นักศึกษาปริญญาโท ณ โรงแรม
เมอร์เคียว เชียงใหม่ 

 
สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
เสมอขวัญ ตันติกุล. 2542. มลพิษจากรถยนต์และแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ถนนสะอาดปราศจาก

มลพิษ”. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์  ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2542. หน้า 
101- 104. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2544. เครื่องให้น้ ากระเทียม. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์  ฉบับที่ 6 ประจ าเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม  2544. หน้า 63- 66. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. แม่โจ้สร้างรถกระเช้าเก็บล าไยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน . 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  ฉบับวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2545.   

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. รถกระเช้าเก็บเกี่ยวล าไยต้นแบบ ม.แม่โจ้. หนังสือมติชนเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ฉบับที่ 298 วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545.   

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2545. รถกระเช้าเก็บเกี่ยวล าไยต้นแบบ. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์  ฉบับที่ 6  
ประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2545   หน้า 52 – 57. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2546. เครื่องคั้นน้ าส้ม. หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก  ฉบับวันที่ 29 มีนาคม       
พ.ศ. 2546. 

เสมอขวัญ ตันติกุล. 2546. เครื่องเก็บเกี่ยวไม้ผลล าต้ นสูง . นิตยสารเมืองไม้ผล ฉบับที่  28 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546. หน้า 92-95. 
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นายสุพจน์  เอ้ียงกุญชร      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Diploma (Water Resources), 2532   Hebrew University of Jerusalem, Israel 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2531   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
งานวิจัย 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร. 2526. ปัญหาการใช้รถไถเดินตามในภาคเหนือตอนบน. น าเสนอในการประชุม

ทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 
2526 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร และเธียรชัย สันดุษฎี. 2538. การพัฒนาเครื่องเกลี่ยข้าวติดรถไถเดินตาม       
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 3-4 มิถุนายน 
2538. 

- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 2548. การศึกษาการใช้น้ าของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง.  รายงานผลการวิจัย                        
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- รชฏ เชื้อวิโรจน์ และสุพจน์ เอ้ียงกุญชร. 2549. การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น  สัมพัทธ์
โดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก: รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สมชาย องค์ประเสริฐ วินัย วิริยะอลงกรณ์ เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และสุพจน์ เอ้ียงกุญชร. 2550. 
การให้น้ าชลประทานระบบสปริงเกลอร์ส าหรับสวนล าไยบนที่ดอน. รายงานผลการวิจัย
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ. 

- สุพจน์  เ อ้ียงกุญชร 2552. การแก้ปัญหาด้านทักษะพ้ืนฐานการคิดค านวณของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์. รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 2552. การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวิชา กธ 320 หลักการชลประทาน ด้วย
กระบวนการสอน แบบการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล.  รายงานผลการวิจัยในชั้ นเรียน           
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 2553. การสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ส าหรับ
วิชา วก 350 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร   รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน            
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สุพจน์ เอ้ียงกุญชร 2553. การแก้ปัญหาเรื่องพ้ืนความรู้ด้านเรขาคณิตและตรีโกณมิติของนักศึกษา 
วิชา วก 306 วิศวกรรมส ารวจ ด้วยชุดแบบฝึกหัดประกอบกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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Iangkoonchorn, S.1989.  Problems and Solutions in Using Walking Tractors in  
Thailand. Proceedings of Regional Seminar on Farm Machinery and Rural 
Industry in South East Asia and Pacific. Seaview Hotel,North Pattaya, 
THAILAND. November 26-28,1984. pp. IV A1 - 1 - IV A1-10. 

Iangkoonchorn, S. 1989.  Waste Isolation. International Seminar on Groundwater 
Resources. Faculty of Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem. 
Rehovot, ISRAEL. April17-19,1989. 

Iangkoonchorn, S. 1992. Irrigation Study Program in Thailand. International Seminar on 
Irr. Project Management.  DSE Feldafing, GERMANY.  July 30,1992. 

Iangkoonchorn, S. 1995. Effects of Soil Penetration Resistance on Pegging and Pod 
Formation of Groundnut.   The Maejo-Ehime University Joint Seminar. College 
of Agriculture, Ehime University, JAPAN.  October 4,1995. 

Iangkoonchorn, S. 1995. Agroclimate in Chiangmai, Thailand. International Seminar on 
Agricultural Meteorology. Held by The Regional Meteorological Training 
Center.  Avia Hotel, Yehud, ISRAEL. December 5, 1995. 

Iangkoonchorn, S. 2000. Solar Energy Research and Application in Thailand. 
International Solar Energy Training Workshop. Held by Asia-Pacific Research 
and Training Center for Solar Energy at the Solar Energy Experimental Center 
of Gansu Natural Energy Research Institute (GNERI). Lanzhou City, Gansu Prov., 
P. R. China. July 4, 2000. 
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นายน าพร  ปัญโญใหญ่                       ต าแหน่ง  อาจารย์ 
วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2556    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครื่องกล), 2547  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 
 

งานวิจัย 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
- การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนกับกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-7 
พฤษภาคม 2553 [น าเสนอผลงานวิจัย], ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช     
ชะอ า จ.เพชรบุรี 

- APPLICATION OF THE THERMOSIPHON HEAT EXCHANGER FOR BIOMASS GASIFICATION 
PROCESS [น าเสนอผลงานวิจัย], ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

- การทดสอบหาประสิทธิภาพของใบกวนผสมปุ๋ยอินทรีย์ [น าเสนอผลงานวิจัย], ณ ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
การให้บริการวิชาการ 
- 23 มกราคม - 22 มีนาคม  2549, อบรมการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เอนกประสงค์ส าหรับ

เกษตรกร " อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่", องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง     
อ.แม่อาย, ส านักงาน อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย 

- 2 มิถุนายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องยนต์
อเนกประสงค์ในการเกษตรส าหรับเกษตรกรอ าเภอสะเมิง, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ , ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อ
แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

 - 3 กรกฎาคม 2549, โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร                 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่ 
- 24 - 25 สิงหาคม 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนส าหรับนักเรียนในโรงเรียน 

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรยานยนต์ 
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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- 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่อง
จักรยานยนต์แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ณ ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 19 ตุลาคม 2550 - 2551, เป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง แผนกวิชา
เครื่องกล, วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน, ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

- 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552, เป็นวิทยากรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแผนก
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าก าลัง) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น , วิทยาลัยการอาชีพ
ป่าซาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน, ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

 
สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
- การออกแบบและสร้างเครื่องจุ่มน้ ายางแบบกึ่งอัตโนมัติ, บทสรุปและการสังเคราะห์โครงการวิจัย

ขนาดเล็กเรื่องยางพารา ปี 2546-2549 (เล่มที่ 1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
- การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนกับกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล , 

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-7 
พฤษภาคม 2553 

- การทดสอบหาประสิทธิภาพของใบกวนผสมปุ๋ยอินทรีย์, Efficiency of the Blade Mixing of 
Organic Fertilizer, การประชุมวิชาการประจ าปี 2553 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 
2553 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- APPLICATION OF THE THERMOSIPHON HEAT EXCHANGER FOR BIOMASS 
GASIFICATION PROCESS , CEAT RESEARCH AND EXTENSION JOURNAL No.4   
2010 

- Applied a closed-Loop Oscillating Heat-pipe Heat Exchanger to Increasing Oil Yield 
in Pyrolysis Process , Energy Research Journal 1 (1): 42-46, 2010 
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 นายธนศิษฏ์   วงศ์ศิริอ านวย                   ต าแหน่ง  อาจารย ์  
วศ.ด.  (วิศวกรรมเครื่องกล), 2555            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2545             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2542             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
งานวิจัย 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
- ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย  สุวรรณา ใจตุ้ย พัชรินทร์ ตาด้วงและสุภาพร แสงศรีจันทร์ (2553). การ             

 ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติกและยางด้วยกระบวนการไพโรไลซิส . การประชุมเชิง
 วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6. 5-7 พฤษภาคม ชะอ า เพชรบุรี 

- ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย  น าพร  ปัญโญใหญ่  และเสมอขวัญ  ตันติกุล  (2553). การผลิตน้ ามัน
 ชีวภาพจากไม้และพลาสติกเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน. ประชุมทางวิชาการ ประจ าปี 2553 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 26 – 27 พฤษภาคม   เชียงใหม่. 

- Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N., Jompakdee, W. (2002) “Theoretical and 
 Experimental Study of Vegetable Oil Combustion under a Forced Convective 
 Stream”, 9th Tri-University International Joint Seminar & Symposium, 28-31 
 October, Jiangsu, China. 

- Wongsiriamnuay, T., Tippayawong, N., Phengpom, T. and Panthong, P. (2008). 
 Renewable Energy from Thermal Gasification of a Giant Sensitive Plant 
 (Mimosa pigra L.). 5th International Conference on “Combustion, 
 Incineration/Pyrolysis and Emission Control (i-CIPEC 2008)”, 16-19 December, 
 Chiang Mai, Thailand. 

- Thiha, S., Tippayawong, N., Wongsiriamnuay, T. and Chaichana, C. (2009). Catalytic  
Destruction of Biomass Tar by Dolomite in a Dual Packed Bed Reactor. 
International Conference on Green and Sustainable Innovation 200,              
2-4 December, Chiang Rai, Thailand. 

- Wongsiriamnuay, T. and N. Tippayawong (2010). Gasification of  Mimosa pigra L. 
 RGJ-Ph.D. Congress XI  "Research Towards Sustainability",  1-3 April ,Pattaya, 
 Chonburi, Thailand. 

- Wongsiriamnuay, T., N. Panyoyai and S. Tantikul (2010). Gas Production from 
 Biomass in Downdraft Gasifier. PSAE National Convention/International 
 Conference, 21-23 April  La Trinidad, Benguet, Philippines. 

- Wongsiriamnuay, T. and N. Tippayawong. (2010). Gasification of Giant Sensitive 
 Plants in a Fixed Bed Reactor. ECOS2010 (23rd International Conference on 
 Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy 
 Systems) 14-17 June, Lausanne, Switzerland. 
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บทความวิชาการ 
1. Tippayawong, N., Wongsiriamnuay, T., Jompakdee, W. (2002) “Performance and 

Emissions of a Small Agricultural Diesel Engine Fueled with 100% Vegetable Oil: 
Effects of Fuel Type and Elevated Inlet Temperature”, Asian Journal of Energy & 
Environment, 3(3-4), 139-158. 

2. Wongsiriamnuay, T. and N. Tippayawong 2010. Non-isothermal pyrolysis 
characteristics of giant sensitive plants using thermogravimetric analysis. 
Bioresource Technology. 101(14): 5638-5644. 

3. Wongsiriamnuay, T. and N. Tippayawong 2010. Thermogravimetric analysis of 
giant sensitive plants under air atmosphere. Bioresource Technology. 101(23): 
9314-9320. 

4. Panyoyai, N., Wongsiriamnuay, T. and Sangsrichan, S. 2010. Applied a closed-
loop heat-pipe heat exchanger to increase oil yield in pyrolysis process. Energy 
Research Jounal. 1(1): 42-46. 

 

การให้บริการวิชาการ 
23 มกราคม - 22 มีนาคม  2549, อบรมการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เอนกประสงค์ส าหรับ

เกษตรกร " อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่", องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง     
อ.แม่อาย, ส านักงาน อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย 

2 มิถุนายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องยนต์
อเนกประสงค์ในการเกษตรส าหรับเกษตรกรอ าเภอสะเมิง , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ , ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อ
แก้ว อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ 

3 กรกฎาคม 2549, โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่ 

24 - 25 สิงหาคม 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนส าหรับนักเรียนในโรงเรียน 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรยานยนต์ 
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร      
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่อง
จักรยานยนต์แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ณ ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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นายญาณากร   สุทัสนมาลี                            ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ 7     
Ph.D. (Agricultural Engineering), 2548 Central Luzon State University, 
      Philippines 
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), 2536  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2527   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
งานวิจัย 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
ณัฐวุฒิ ดุษฎี ชูรัตน์ ธารารักษ์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร และญาณากร สุทัสนมาลี.  2549. การประเมิน

ศักยภาพของต้นไม้ในการลดความร้อนอากาศแวดล้อม การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 5. 6-7 เมษายน 2549. โรงแรม
ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

กิตติกร สาสุจิตต์ วีระ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล พาวิน มะโนชัย ญาณากร สุทัศนมาลี และณัฐวุฒิ ดุษฎี.
2550.  ระบบการใช้พลังงานชีวมวลแบบรวมศูนย์ส าหรับการอบแห้งล าไยด้วยเครื่องอบแบบ
กระบะ  การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้าน
ค ว า ม ร้ อ น  ค รั้ ง ที่  6. วั น ที่ 15-16 มี น า ค ม 2550 โ ร ง แ ร ม อ โ ม ร่ า  เ ชี ย ง ใ ห ม่ .                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ณัฐวุฒิ ดุษฎี กิตติกร สาสุจิตต์ วีระ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล พาวิน มะโนชัยและญาณากร สุทัศนมาลี . 
2551. การประเมินต้นทุนการอบแห้งล าไยด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระบะโดยใช้พลังงาน    
ชีวมวลแบบรวมศูนย์.  การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
เทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ยั่งยืน. ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2551         
31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2551 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่. 

Nyanakorn Sutassanamarlee Natthawud Dussadee Choorat Thararat and Sirichai 
Hongwittayakom. 2007 “Evaluation of Heat Reduction Potential of Ambient 
Air by Plant” INERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE on “Recreating Research 
Culture and Leadership in the Academe in a Knowledge-based Society” April 
13-15, 2007 Hotel Supreme, Baguio City, PHILIPPINE 
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การให้บริการวิชาการ 
- 25 กรกฎาคม 2549, การฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 

ปี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จ านวน 30 คน, 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 6 - 7 สิงหาคม 2550, เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมโครงการยุวชลกร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม รุ่นที่ 1 (12 ชม.), คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,      
ณ ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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นายโชติพงศ์  กาญจนประโชติ                  ต าแหน่ง  อาจารย ์  
Ph.D  (Bio-Industrial Mechatronics       National Chung-Hsing University,Taiwan   
Engineering), 2554                                                     
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), 2546                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2544                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  
งานวิจัย  
 

การน าเสนอผลงานวิจัย 
- Choatpong Kanjanaphachoat,Kuen-Chang Hsieh,Chung-Teh Sheng. 2011.    

 Development of a Guiding Control System for the Autonomous Vehicle 
 Working in Outdoor Orchard Environment. (IEEE) Proceedings 2011 World 
 Congress on Engineering and Technology, Oct. 28-Nov.2, 2011, Shanghai, 
 China.Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in 
 Beijing, China. 

- Wei-Cheng Chen, Chung-Teh Sheng, Choatpong Kanjanaphachoat. 2011. The 
 Application of Solar Energy for Chicks Warming System to Reduce Carbon 
 Dioxide Emission. (IEEE) International Conference, Artificial Intelligence, 
 Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 2011 2nd.Deng Leng. 
 6812 – 6815. 

- โชติพงศ์  กาญจนประโชติ. 2555. ระบบน าทางส าหรับควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบ
อัตโนมัติที่ท างานในสวนผลไม้. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย 
ครั้ง ที่ 13, 4-5 เมษายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 

- จินตนา  พรปันพรม, จุฑามาศ บุญเลา,   โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 
 2555. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการท านายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของกาก
 มะพร้าว. การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 
 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 -  จินตนา  พรปันพรม, จุฑามาศ บุญเลา,   โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 
 2555. ผลกระทบของอุณหภูมิและความหนาของชั้นวัสดุต่อคุณภาพของกากมะพร้าว .    
 การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 
 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
1. Choatpong  Kanjanaphachoat, Kuen-Chang Hsieh2, Chung-Teh Sheng,and  

HwangMins-Shi. 2011. Combining a differential global positioning system and 
double electric compass to improve multi-path error correction for a high-
precision agricultural robotic vehicle.Maejo Int. J. Sci. Technol.   

2. Kuen-Chang Hsieh, Kuen-Tsann Chen, Choatponag  Kanjanaphachoat, Ching 
wen Yeh, and Yu-Yawn Chen. 2011. The Application of Finite Element 
Methods to Study Force TransducerAnti-Deviated Load Characteristics. 
Applied Mechanics and Materials Vols. 138-139 (2012) 168-174. 

3. Kuen-Chang Hsieh, Hsueh-Kuan Lu, Chih-Lin Chuang, Choatponag  
Kanjanaphachoat, Yu-Jen Chen, Kuen-Tsann Chen, andYu Yawn Chen. 2011. 
Application of artificial neural network models on standing foot-to-
footbioelectrical impedance analysis of body composition measurements. 
The American Journal of Clinical Nutrition: In Press. 

4. Jintanaporn Panaprom, Jutamat Bunloa, Choatpong Kanjanaphachoat and 
Rittichai Assawarachan. 2012. Effect of Temperature and Layer Thickness on 
Quality of Coconut Residue. Agricultural Sci. J. 43: 3:228-231. 

5. Jintanaporn Panaprom, Jutamat Bunloa, Choatpong Kanjanaphachoatand 
Rittichai Assawarachan. 2012. Mathematical Models for Hot Air Drying 
Characteristics of Coconut Residue. Agricultural Sci. J. 43: 3: 224-227. 

6. Choatpong Kanjanaphachoat, Narisa Kalyanavit, Benjamast Sommano and 
Parawee Kanjanaphachoat. 2013. Quality improvement ofMah-Khwuaen 
(ZanthozylumLimonella Alston) using different drying methods and the 
optimal mathematical model. Acta Horticulturae journal. (in press) 
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นายพิสุทธิ์  กลิ่นขจร      ต าแหน่ง อาจารย์    
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 2544   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2537  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
 

 2000, The First Region Conference on Energy Technology towards a Clean 
Environment, Benefits of a Coolness Recovery System: The simulation of 
using air conditioning system with and without energy recovery ventilator 
(ERV) for compare electrical power usage between them. 

2006, IAESTED international conference on Energy and Power Systems, March 29-
 31, 2006, Hydrogen Production from Sewage Sludge by Steam Gasification: 
 The computation simulation will be developed to model sewage sludge 
 steam gasification by using Gibbs free energy minimization (GFEM) method 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2556 
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