แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

1.
2.
3.
4.

5.

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*********************
หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลวในคราวประชุมครั้งที่………./……..
เมื่อวันที…
่ ………………………
หลักสูตรปรับปรุงแกไขครั้งนี้เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2551 เปนตนไป
เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษาและเปนไปตามประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองตามขอบังคับของสภาวิศวกร
4.3 เพื่อใหนิสิตมีความรูในเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมไดตามความ
ตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน
สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
5.1 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไมนอยกวา 148 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 146
หนวยกิต
5.2 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากเดิม 31 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต
5.3 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากเดิม 11 หนวยกิตเปน 10 หนวยกิต
- เพิ่มรายวิชาดังตอไปนี้
1. 403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0)
2. 403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3)
- ยกเลิกรายวิชาดังตอไปนี้
1. 403111 เคมีทั่วไป
4(4-0)
2. 403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
5.4 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 111 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 110 หนวยกิต
5.5 ปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาแกน จากเดิม 25 หนวยกิตเปน 24 หนวยกิต
- ยกเลิกรายวิชาดังตอไปนี้
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204112 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับวิศวกร
5.6 ปรับเปลี่ยนวิชาเฉพาะบังคับ
- ปรับปรุงรายวิชาดังตอไปนี้
1. 201323 สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
2. 201331 การวัดและเครื่องวัด

3. 201341 การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
4. 201431 พัดลม เครื่องสูบ และระบบการจาย
5. 201497 สัมมนา
- เปดรายวิชาใหมดังตอไปนี้
1. 201111 หลักการวิศวกรรมเกษตร
2. 201112 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
3. 201212 เทคโนโลยีเกษตร-วิศวกรรม
- ยกเลิกรายวิชาดังตอไปนี้
1. 002301 การผลิตสัตว
2. 003201 การผลิตพืช
3. 015261 วิทยาศาสตรทางดิน
-ยายรายวิชาจากวิชาเฉพาะเลือกและปรับปรุงรายวิชาดังตอไปนี้
1. 201315 ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล

5.7 ปรับเปลี่ยนวิชาเฉพาะเลือกดังตอไปนี้
- ปรับปรุงรายวิชาดังตอไปนี้
1. 201415 กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร

1(0-2)

3(2-3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
3(2-3) เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
3(2-3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
3(2-3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
1
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
2(2-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา

3(3-0) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
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2. 201426 การกําจัดของเสียจากโรงงาน
แปรรูปผลิตผลเกษตร
3. 201445 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร
4. 201453 การฝกงานออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร
- เปดรายวิชาใหมดังตอไปนี้
1. 201435 การจัดการงานทางดานวิศวกรรมเกษตร
2. 201449 พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร

3(3-0) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
3(3-0) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา
2(1-3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
และเคาโครงรายวิชา

3(3-0)
3(2-3)

5.8 ปรับแผนการศึกษาเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรและสหกิจศึกษา
5.9 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
1. จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 148 หนวยกิต 1. จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2.1 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 11 หนวยกิต
2.1 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต
204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3) 204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3)
403111 เคมีทั่วไป
4(4-0)
403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3)
และเลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมวิทยาศาสตรและ
และเลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรอีก 1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
คณิตศาสตรอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
999111 อาหารเพื่อมนุษยชาติ
3(3-0) 999111 อาหารเพื่อมนุษยชาติ
3(3-0)
999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0) 999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0)
999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0) 999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0)
2.2 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ
9( - )
355xxx ภาษาอังกฤษ
9( - )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0) 999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
2.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมสังคมศาสตร 1 วิชา
เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมสังคมศาสตรอีก 3
จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ใน
กลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
999041 เศรษฐศาสตรเพื่อ
3(3-0)
999041 เศรษฐศาสตรเพื่อ
3(3-0)
การดําเนินชีวิตที่ดี
การดําเนินชีวิตที่ดี
999141 มนุษยกับสังคม
3(3-0) 999141 มนุษยกับสังคม
3(3-0)
2.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต 2.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมมนุษยศาสตร 1 วิชา
เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมมนุษยศาสตรอีก 3
จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่นๆ ใน
กลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
999031 มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0) 999031 มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0)
999032 ไทยศึกษา
3(3-0) 999032 ไทยศึกษา
3(3-0)
999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0) 999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
-ลดหนวยกิต
-ลดหนวยกิต
-ลดหนวยกิต
- ยกเลิกรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา
-เปลี่ยนเงื่อนไข

-เปลี่ยนเงื่อนไข

-เปลี่ยนเงื่อนไข
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

2.5 พลศึกษา
2 หนวยกิต
2.5 พลศึกษา
2 หนวยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1,1(0-2) 175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1,1(0-2)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
111 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
3.1 วิชาแกน
25 หนวยกิต 3.1 วิชาแกน
24 หนวยกิต
204112 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2)
สําหรับวิศวกร
208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3) 208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3-0) 213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3-0)
417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
4(4-0) 417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
4(4-0)
417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0) 417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0) 417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0)
420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0) 420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0)
420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0) 420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0)
420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3) 420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3)
420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3) 420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3)
3.2 วิชาเฉพาะบังคับ
80 หนวยกิต 3.2 วิชาเฉพาะบังคับ
80 หนวยกิต
002301 การผลิตสัตว
3(2-3)
003201 การผลิตพืช
3(3-0)
015261 วิทยาศาสตรทางดิน
3(2-3)
201111 หลักการวิศวกรรมเกษตร
2(2-0)
201112 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
1(0-3)
201211 การเขียนแบบประยุกต
3(2-3) 201211 การเขียนแบบประยุกต
3(2-3)
สําหรับวิศวกรรมเกษตร
สําหรับวิศวกรรมเกษตร
201212 เทคโนโลยีเกษตร3(3-0)
วิศวกรรม
201311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0) 201311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0)
201312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0) 201312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0)
201313 เครื่องยนตเผาไหมภายใน
3(2-3)
201313 เครื่องยนตเผาไหมภายใน
3(2-3)
สําหรับระบบการเกษตร
สําหรับระบบการเกษตร
201314 ระบบและเครื่องจักรกล
3(3-0) 201314 ระบบและเครื่องจักรกล
3(3-0)
ไฮดรอลิก-นิวแมติก
ไฮดรอลิก-นิวแมติก
201315 ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล 3(2-3)

201321 การถายเทความรอนและมวลสาร 3(3-0)

201321 การถายเทความรอนและมวลสาร 3(3-0)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

-ลดหนวยกิต
-ยกเลิกรายวิชา

-

ยกลิกรายวิชา
ยกลิกรายวิชา
ยกลิกรายวิชา
เปดรายวิชาใหม
เปดรายวิชาใหม

- เปดรายวิชาใหม

-ยายจากวิชาเฉพาะ
เลือก
- ปรับปรุงรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
201322 วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร
201323 สมบัติทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑเกษตร
201331 การวัดและอุปกรณวัด

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

201341 การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
3(2-3)
201411 รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3)
201412 เครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3)
201431 พัดลม เครื่องสูบ และระบบการจาย3(2-3)
201442 การออกแบบโครงสราง
3(3-0)
อาคารเกษตร
201495 การเตรียมการโครงงาน
1(0-3)
วิศวกรรมเกษตร
201497 สัมมนา
1
201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
2(0-6)
205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(3-0)
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
1(0-3)
206221 ความนาจะเปนและสถิติ
3(3-0)
ประยุกตสําหรับวิศวกร
208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0)
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
208241 อุณหพลศาสตร I
3(3-0)
208261 กลศาสตรของแข็ง
3(3-0)
208281 การฝกงานโรงงาน
1(0-3)
208342 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
3.3 วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
3.3.1 กลุมวิชาตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
201413 ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล 3(2-3)
201414 เครื่องพนฝอยและพนฝุนสารเคมี 3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง
201322 วิศวกรรมการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร
201323 สมบัติทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑเกษตร
201331 การวัดและเครื่องวัด

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3(2-3) -ปรับปรุงรายวิชา
3(2-3) -ปรับปรุงรายวิชา
3(2-3)

-เปลี่ยนชื่อวิชา
-ปรับปรุงรายวิชา
201341 การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
3(2-3) - ปรับปรุงรายวิชา
201411 รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3)
201412 เครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3)
201431 พัดลม เครื่องสูบ และระบบการจาย3(2-3) - ปรับปรุงรายวิชา
201442 การออกแบบโครงสราง
3(3-0)
อาคารเกษตร
201495 การเตรียมการโครงงาน
1(0-3)
วิศวกรรมเกษตร
201497 สัมมนา
1
- ปรับปรุงรายวิชา
201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
2(0-6)
205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(3-0)
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
1(0-3)
206221 ความนาจะเปนและสถิติ
3(3-0)
ประยุกตสําหรับวิศวกร
208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0)
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
208241 อุณหพลศาสตร I
3(3-0)
208261 กลศาสตรของแข็ง
3(3-0)
208281 การฝกงานโรงงาน
1(0-3)
208342 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
3.3 วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
3.3.1 กลุมวิชาตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
- ยายไปวิชาเฉพาะ
บังคับ
201414 เครื่องพนฝอยและพนฝุนสารเคมี 3(3-0)
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

201415 กระบวนการผลิต
3(3-0)
เครื่องจักรกลเกษตร
201416 วิศวกรรมเครื่องจักรกลสัตวน้ํา 3(3-0)
201417 ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม 3(3-0)
201418 การจัดการตนกําลังและ
3(3-0)
เครื่องจักรกลเกษตร
201451 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0)
ในการเก็บเกี่ยว
201452 ระบบควบคุมชนิดปอนกลับ
3(3-0)
สําหรับวิศวกรรมเกษตร
201453 การฝกงานออกแบบ
2(1-3)
เครื่องจักรกลเกษตร
3.3.2 กลุมวิชาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
201421 เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(3-0)
201422 การออกแบบเครื่องมือลําเลียง 3(3-0)
ผลิตผลเกษตร
201423 การแปรสภาพดวยความรอน
3(2-3)
และการแชแข็งอาหาร
201424 การทําแหงและการเก็บรักษา
3(2-3)
ผลิตผลเกษตร
201425 วิศวกรรมการออกแบบ
3(3-0)
ระบบทางความรอน
201426 การกําจัดของเสียจาก
3(3-0)
โรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
201427 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
ผักและผลไม
201428 วิศวกรรมโรงสีขาว
3(3-0)
201429 การทําความเย็นและระบบหองเย็น 3(3-0)
3.3.3 กลุมวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพ
201432 น้ําเสียจากการเกษตร
3(3-0)
201433 กายศาสตรทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0)

201415 กระบวนการผลิต
3(3-0) - ปรับปรุงรายวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร
201416 วิศวกรรมเครื่องจักรกลสัตวน้ํา 3(3-0)
201417 ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม 3(3-0)
201418 การจัดการตนกําลังและ
3(3-0)
เครื่องจักรกลเกษตร
201451 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0)
ในการเก็บเกี่ยว
201452 ระบบควบคุมชนิดปอนกลับ
3(3-0)
สําหรับวิศวกรรมเกษตร
201453 การฝกงานออกแบบ
2(1-3) - ปรับปรุงรายวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร
3.3.2 กลุมวิชาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
201421 เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(3-0)
201422 การออกแบบเครื่องมือลําเลียง 3(3-0)
ผลิตผลเกษตร
201423 การแปรสภาพดวยความรอน
3(2-3)
และการแชแข็งอาหาร
201424 การทําแหงและการเก็บรักษา
3(2-3)
ผลิตผลเกษตร
201425 วิศวกรรมการออกแบบ
3(3-0)
ระบบทางความรอน
201426 การกําจัดของเสียจาก
3(3-0) - ปรับปรุงรายวิชา
โรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
201427 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
ผักและผลไม
201428 วิศวกรรมโรงสีขาว
3(3-0)
201429 การทําความเย็นและระบบหองเย็น 3(3-0)
3.3.3 กลุมวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพ
201432 น้ําเสียจากการเกษตร
3(3-0)
201433 กายศาสตรทางวิศวกรรมเกษตร 3(3-0)

201434 วิศวกรรมการจัดการดินและน้ํา

201434 วิศวกรรมการจัดการดินและน้ํา
201435 การจัดการงานทางดาน
วิศวกรรมเกษตร

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0) -เปดรายวิชาใหม
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หลักสูตรเดิม
3.3.4 กลุมวิชาดานไฟฟา คอมพิวเตอร
สิ่งแวดลอมและอาคารในการเกษตร
201342 การเขียนโปรแกรมเฉพาะงาน 3(3-0)
ทางวิศวกรรมเกษตร
201441 วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
201443 การประยุกตพลังงานทดแทน
3(3-0)
เพื่อการเกษตร
201444 เครื่องจักรกลปศุสัตว
3(3-0)
201445 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร 3(3-0)
201446 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับ
3(2-3)
วิศวกรเกษตร
201447 ไซโล
3(3-0)
201448 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3.3.4 กลุมวิชาดานไฟฟา คอมพิวเตอร
สิ่งแวดลอมและอาคารในการเกษตร
201342 การเขียนโปรแกรมเฉพาะงาน 3(3-0)
ทางวิศวกรรมเกษตร
201441 วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
201443 การประยุกตพลังงานทดแทน
3(3-0)
เพื่อการเกษตร
201444 เครื่องจักรกลปศุสัตว
3(3-0)
201445 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร 3(3-0) - ปรับปรุงรายวิชา
201446 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับ
3(2-3)
วิศวกรเกษตร
201447 ไซโล
3(3-0)
201448 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร3(3-0)
201449 พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร 3(2-3) -เปดรายวิชาใหม

3.3.5 กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
201496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
201498 ปญหาพิเศษ
1-3

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี
6( - )
5. การฝกงาน
มีการฝกงานไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)

3.3.5 กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
201496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
1-3
201498 ปญหาพิเศษ
1-3
3.3.6 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
200490 สหกิจศึกษา
6 -เพิ่มรายวิชา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี
6( - )
5. การฝกงาน
มีการฝกงานไมนอยกวา 240 ชั่วโมง ยกเวนนิสิต
ที่เขาโครงการสหกิจศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
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6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมือ่ เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตรวมไมนอยกวา

7. หลักสูตร

เกณฑกระทรวงฯ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

โครงสรางเดิม
31 หนวยกิต
ไมนอยกวา 111 หนวยกิต
(25 หนวยกิต)
(80 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
6 หนวยกิต
148 หนวยกิต

โครงสรางใหม
30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 110 หนวยกิต
(24 หนวยกิต)
(80 หนวยกิต)
(6 หนวยกิต)
6 หนวยกิต
146 หนวยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering

1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)
B.Eng. (Agricultural Engineering)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
วิศวกรรมเกษตรเปนสาขาหนึ่งของการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรเพื่อใชความรูท างดานวิศวกรรมใน
การผลิต การแปรสภาพ และการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ตอบสนองความตองการอาหารในประเทศใหเพียงพอ และ
สามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศเพื่อนําเงินตราเขาประเทศได การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถชวยพัฒนาการเกษตรของประเทศใหมีความยัง่ ยืนได เพิ่มคุณภาพและมูลคาของ
ผลผลิตเกษตร ลดการนําเขาเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต การแปรสภาพและการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรทําให
สามารถพึง่ พาตนเองได หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ผลิตบัณฑิตใหเปนวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ตามหลักสูตรที่สอดคลองกับขอบังคับของสภา
วิศวกรใหเปนผูที่มีความรูทางทฤษฎี และการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
2) ใหบณ
ั ฑิตไดมีประสบการณในการวิจยั พื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
เพื่อให ไดองคความรูใหม เครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการผลิต การแปรสภาพ และการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
3) สนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพือ่
นําไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน และลดการนําเขาเครือ่ งจักรกลเกษตร
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2551
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. ระบบการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12

12. อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหนง - คุณวุฒิ
1

2

3

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
นางสาวแกวกานต บุญยะเพ็ญ
201424 201424
อาจารย
201495 201435
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
201499 201495
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
201499
นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์
201211 201211
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
การโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาปาสคาล 201411 201411
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
201434 201434
M.S. (Agricultural
201446 201446
งานวิจัย
Engineering)
1. เครื่องมือวัดเสถียรภาพและจุดศูนยถว งรถ 201495 201495
Ph.D. (Agricultural
201497 201497
แทรกเตอร
Engineering)
201498 201498
2. การออกแบบไถจานแบบสองทาง ชนิด
201499 201499
ตอพวงรถแทรกเตอร
3. การศึกษาผลกระทบของการอัดแนนของ
ดินตอการเจริญเติบโตของออย
4. การพัฒนาอุปกรณบรรเทาการอัดแนน
ของดิน

นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
M.Eng. (Agricultural
Machinery and Management)

งานแตงเรียบเรียง
1. การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกล
เกษตร
2. ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับ
วิศวกร
งานวิจัย
1. เครื่องเก็บและรวบรวมเศษวัสดุเกษตร
2. การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน
วัสดุรองนอนสําหรับสัตวทดลอง

201331
201414
201418
201443
201495
201496
201498
201499

201331
201414
201418
201443
201449
201495
201496
201498
201499
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

3. เครื่องหั่นตะไคร
4. เครื่องสับหัวมันสําปะหลังสด
5. การวิจยั และพัฒนาเครื่องสับฟางขาว
4

นายวิชา หมั่นทําการ
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
1. วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักรกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
การเกษตร
M.Eng. (Agricultural
2. เครื่องมือขนถายผลิตผลทาง
Machinery and Management)
การเกษตร
งานวิจัย
1. การทดสอบเครื่องนวดขาวของเครื่อง
เกี่ยวนวดขาวตนแบบ
2. การวิจยั และพัฒนาเครื่องหวาน
อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับบอกุงและ
บอปลา
3. การวิจยั และพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดขาว
4. การวิจยั และพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยว
ขาวโพดติดรถไถเดินตาม
5. การวิจยั และพัฒนาเพื่อผลิตเครื่องเก็บ
เกี่ยวขาวโพดสําหรับ
ติดรถไถเดินตามและสําหรับติดรถ
แทรกเตอร 4 ลอ ในเชิงการคา
6. การวิจยั และพัฒนาเครื่องปลิดเมล็ดขาว
(Rice stripper)
7. การวิจยั และพัฒนาเครื่องสีขาวโพดทั้ง
เปลือก
8. การวิจยั และพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวด
ขาวโพด

201415
201416
201422
201451
201495
201499

201412
201415
201416
201422
201451
201495
201496
201497
201498
201499
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ลําดับที่

5

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

นายศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
Ph.D. (Biological and
Agricultural Engineering)

ผลงานทางวิชาการ

9. การวิจยั และพัฒนาเครื่องปอกเปลือก
หมาก
10. การวิจยั และพัฒนาเครื่องปลูกและเครื่อง
เก็บเกีย่ วกระชาย/ขมิ้น
งานแตงเรียบเรียง
1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาด
มะมวง
2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บ
เกี่ยวผลไม
3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบไข
สับปะรด
4. การออกแบบและพัฒนาสายการคัดบรรจุ
กลวยไขเพื่อการสงออก
5. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบ แหง
มะขามหวาน
6. On – line NMR Evaluation of Avocado
Fruit Quality
7. Spatial Distribution of Avocado
Composition: Implications for On-line
Sorting by NMR Spectroscopy
8. Identification of Freeze Damage in Navel
Oranges Using MRI

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

201324
201423
201425
201428
201495
201499

201324
201423
201425
201495
201496
201497
201498
201499
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12.2 อาจารยสนับสนุนหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ
1

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
201211 201211
นายธัญญา นิยมาภา
งานแตงเรียบเรียง
201312 201312
รองศาสตราจารย
1. วิศวกรรมระบบการเกษตร
201413 201413
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
เบื้องตน
201441 201441
M.Eng. (Agricultural
2. การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
201453 201453
Machinery and Management) 3. การถายเทความรอน
D.Agr. (Agricultural
4. ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกลเกษตร 201495 201495
201499 201496
Engineering)
201497
งานวิจัย
201498
1. การออกแบบและทดสอบเครื่องปรับผิว
201499
ดินแบบจุดพวง 3 จุด
2. ศึกษาวิธกี ารเตรียมดินปลูกพืชไรโดยใช
เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
3. ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
4. ไถดินดานชนิดสั่น
5. พัฒนาไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
ระยะที่ 2
6. เผยแพรไถดินดานชนิดสั่นทีผ่ ลิตใน
ประเทศไทยสูเ กษตรกร
7. การบดอัดดินสงผลตอการเจริญเติบโต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว
8. วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับไถ
จอบหมุนติดรถไถเดินตามภายใต
เงื่อนไขดินตางชนิดในประเทศไทย
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

2

นางนงลักษณ สมันตรัฐ
อาจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

3

นายบัณฑิต จริโมภาส
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.Eng. (Agricultural Systems
Engineering)
D.Sc. (Agricultural
Engineering)

ผลงานทางวิชาการ

งานแตงเรียบเรียง
งานวิจัย
การบําบัดน้ําเสียมูลสุกรโดยใชเครื่อง
กรองไรอากาศแบบไหลขึ้น
งานแตงเรียบเรียง
1. การใชไฟฟาในฟารม
2. คุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑเกษตร
3. เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกีย่ ว
บรรจุภัณฑและเรือนบรรจุผลไม
4. The Development of Engineering
Technology to Improve the Quality of
Production of Tropical Fruit in
Developing Countries in Focus on Food
Engineering Research and
Developments Nova Science Pub.Inc.

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
201432 201432
201495 201495
201496 201496
201499 201499

201323
201341
201427
201495
201496
201499

201323
201341
201427
201495
201496
201497
201498
201499

201429
201495
201499

201429
201433
201495
201499

งานวิจัย
หนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิศวกรรม
หลังการเก็บเกีย่ ว แปรสภาพและบรรจุภณ
ั ฑ
ผลิตภัณฑพืชสวน
4

นางสาวพิมพพรรณ ปรืองาม
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
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ลําดับที่

5

6

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
นายมงคล กวางวโรภาส
201311 201311
งานแตงเรียบเรียง
รองศาสตราจารย
201413 201314
1. เครื่องทุนแรงฟารม
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
201417 201417
2. ระบบและเครือ่ งจักรกลไฮดรอลิก
M.S. (Agricultural
201452 201452
3. ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
Machinery)
201495 201495
งานวิจัย
Ph.D.(Agricultural Machinery 1. เครื่องขัดผิวเมล็ดพริกไทย
201499 201496
201497
Engineering)
2. การวิจยั และพัฒนาเครื่องพนหมอกชนิด
201498
ใชพัดลมแบบ propeller เพื่อใชในสวน
201499
ผลไม
3. การศึกษาและวิจัยอุปกรณทใี่ ช
ในการพรวนกําจัดวัชพืชใต
ตนมะมวง
4. การวิจยั และพัฒนาเครื่องกลไก
ที่ใชตัดแตงกิ่งไมผลชนิดทํางานดวย
ระบบนิวแมติก
5. การวิจยั และพัฒนาเครื่องปอกเปลือก
มะพราวเอนกประสงค
6. Modification of Mobile Rice Thresher
7. An Automatically Controlled Steerage
Hoe For Maize and Sorghum
8. Comparison of Performances Between
C-Blade and L-Blade Type Drum Rotor
of a Walking Type Wheelless
Cultivator Used for Interrow-Weeding
in Sugar Cane Field
นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
201431 201431
งานวิจัย
อาจารย
1. Control of reverse movement of a trailer 201446 201446
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
201495 201495
on the polar coordinates
M.S. (Agricultural Science) 2. Effects of compost incorporation on the 201496 201496
Ph.D. (Agricultural Science)
compaction behavior of a sandy loam soil 201498 201497
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

3. Neural network modeling and sensitivity
analysis of the bulk density response in
sandy loam soil under vehicle-induced
stresses

7

8

นายศุภชัย กุลมุติวัฒน
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายสมยศ เชิญอักษร
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
M.S. (Agricultural
Engineering)
Ph.D. (Agricultural
Engineering)

งานแตงเรียบเรียง
1. สมบัติทางฟสิกสของผลิตผลเกษตร สวน
ที่ 1 วิธีหาสมบัติทางฟสิกส
รีโอโลยีและแรงเคนสัมผัส
2. การออกแบบเครื่องกลขนถายวัสดุเกษตร
และอาหาร
3. การถายเทความรอนและมวลสาร
4. การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร
สําหรับระบบทางวิศวกรรม
5. การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานสําหรับ
ระบบทางวิศวกรรมเกษตร
งานวิจัย
1. การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดมะมวง
หิมพานตแบบเเรงเหวีย่ ง
2. ศักยภาพการผลิตและการใชเครื่องอบแหง
ขาวเปลือกสําหรับโรงสีขาวในเขตภาค
กลาง
3. การพัฒนาเครือ่ งอบแหงแบบปมพความ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง
201499 201498
201499

201313
201495
401499

201313
201495
401499

201321
201322
201342
201421
201424
201428
201446
201448
201495
201499

201321
201322
201342
201421
201424
201428
201448
201495
201496
201497
201498
201499
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง - คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

รอน
4. การพัฒนาเครือ่ งอบแหงแบบ
ถาดหมุน
5. Rice Post-Harvest Technology
9

นายอภิชาติ จิรัฐติยางกูร
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Agricultural Systems
Engineering)
Dr.Ing. (Civil-Structures)

งานแตงเรียบเรียง
1. การวิเคราะหโครงสราง I
2. วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร
3. อาคารกสิกรรม
งานวิจัย
1. เครื่องจักรแปรรูปกระเทียม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงสีขาว
กําลังการผลิตขนาดกลาง

201426
201432
201442
201445
201447
201495
201499

201426
201432
201442
201445
201447
201495
201496
201497
201498
201499

13. จํานวนนิสติ
ปการศึกษา
2551
2552
2553
2554
2555

ปที่ 1
80
80
80
80
80

ปที่ 2
80
80
80
80

ปที่ 3
80
80
80

ปที่ 4
80
80

รวม
80
160
240
320
320

จํานวนผูจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูจบการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปละ 80 คน
เริ่มจบป พ.ศ. 2555

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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15. หองสมุด
หนังสือ ตํารา วารสารและเอกสารวิชาการตางๆ ใชบริการจากหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน และ
หองสมุดหนวยงานที่เกี่ยวของ
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 146 หนวยกิต
17.2 โครงสรางของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
10
- กลุมวิชาภาษา
12
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
- กลุมวิชาพลศึกษา
2
2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
110
- วิชาแกน
24
- วิชาเฉพาะบังคับ
80
- วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา
6
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
(4) การฝกงาน
ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง
ยกเวนนิสติ ที่เขาโครงการสหกิจศึกษา (ไมนับหนวยกิต)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

30 หนวยกิต
10 หนวยกิต

204111

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-3)
(Computers and Programming)
403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0)
(Fundamental of General Chemistry)
403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
และเลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอีก 3 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ
3(3-0)
(Food for Mankind)
999012 สุขภาพเพื่อชีวติ
3(3-0)
(Health for Life)
999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)
(Environment, Technology and Life)
12 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
355xxx ภาษาอังกฤษ
9( - )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
(Thai Language for Communication)
กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุม วิชาสังคมศาสตรอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาอืน่ ๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
3(3-0)
(Economics for Better Living)
999141 มนุษยกับสังคม
3(3-0)
(Man and Society)
กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
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เลือกเรียนวิชาบูรณาการกลุมวิชามนุษยศาสตรอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
อื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
999031 มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0)
(The Heritage of World Civilization)
999032 ไทยศึกษา
3(3-0)
(Thai Studies)
999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0)
(Arts of Living)

กลุมวิชาพลศึกษา
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

(2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
วิชาแกน
208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
(Materials Science for Engineers)
417167 คณิตศาสตรวศิ วกรรม I
(Engineering Mathematics I)
417168 คณิตศาสตรวศิ วกรรม II
(Engineering Mathematics II)
417267 คณิตศาสตรวศิ วกรรม III
(Engineering Mathematics III)
420111 ฟสิกสทั่วไป I
(General Physics I)
420112 ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)

2 หนวยกิต
1,1(0-2)

110 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3(2-3)
3(3-0)
4(4-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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420113

ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)

วิชาเฉพาะบังคับ
80 หนวยกิต
201111* หลักการวิศวกรรมเกษตร
(Principles of Agricultural Engineering)
201112* ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Practices)
201211 การเขียนแบบประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Applied Drawing for Agricultural Engineering)
201212* เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม
(Agricultural Technology – Engineering)
201311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
(Theory of Agricultural Machines)สอง
201312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery Design)
201313 เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับระบบการเกษตร
(Internal Combustion Engines for Agricultural Systems)
201314 ระบบและเครือ่ งจักรกลไฮดรอลิก-นิวแมติก
(Hydraulic-Pneumatic Systems and Machines)
201315** ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล
(Theory of Soil-Machine System)
201321 การถายเทความรอนและมวลสาร
(Heat and Mass Transfer)
201322** วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Process Engineering)
201323** สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
(Physical Properties of Agricultural Products)
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

1(0-3)

2(2-0)
1(0-3)
3(2-3)
3(3-0)
4(4-0)
4(4-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
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201331** การวัดและเครือ่ งวัด
(Measurement and Measuring Instrument)
201341** การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
(Agricultural Electrification)
201411 รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
(Agricultural Tractors)
201412 เครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery)
201431 พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย
(Fans, Pumps and Distribution Systems)
201442 การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร
(Agricultural Building Structure Design)
201495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project Preparation)
201497** สัมมนา
(Seminar)
201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project)
205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
(Introduction to Electrical Engineering)
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
(Electrical Engineering Laboratory I)
206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
(Engineering Mechanics II)
208241 อุณหพลศาสตร I
(Thermodynamics I)
** วิชาปรับปรุง

3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
1
2(0-6)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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208261
208281
208342

กลศาสตรของแข็ง
(Mechanics of Solids)
การฝกงานโรงงาน
(Workshop Practice)
กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)

6 หนวยกิต
วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา
เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. กลุมวิชาตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
201414

เครื่องพนฝอยและพนฝุนสารเคมี
(Chemical Spraying and Dusting Equipment)สาม
201415** กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery Manufacturing Process)
201416 วิศวกรรมเครื่องจักรกลสัตวน้ํา
(Fishery Machinery Engineering)
201417 ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
(Hydraulic System and Control)
201418 การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
(Power and Agricultural Machinery Management)
201451 การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
(Design of Harvesting Machinery)
201452 ระบบควบคุมชนิดปอนกลับสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Feedback Control System for Agricultural Engineering)
201453** การฝกงานออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Design Practice of Agricultural Machinery)

** วิชาปรับปรุง

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-3)
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2. กลุมวิชาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
201421

เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร
(Agricultural Process Equipment)
201422 การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตผลเกษตร
(Agricultural Product Handling Equipment Design)
201423 การแปรสภาพดวยความรอนและการแชแข็งอาหาร
(Thermal Processing and Food Freezing)
201424 การทําแหงและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
(Drying and Storage of Agricultural Products)
201425 วิศวกรรมการออกแบบระบบทางความรอน
(Thermal System Design Engineering)
201426** การกําจัดของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
(Waste Treatment for Agricultural Processing Plant)สี่
201427 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม
(Postharvest Machinery for Fruits and Vegetables)
201428 วิศวกรรมโรงสีขาว
(Rice Mill Engineering)
201429 การทําความเย็นและระบบหองเย็น
(Refrigeration and Cold Storage System)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

3. กลุมวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
201432
201433
201434

** วิชาปรับปรุง

น้ําเสียจากการเกษตร
(Agricultural Waste Water)
การยศาสตรทางวิศวกรรมเกษตร
(Ergonomics in Agricultural Engineering)
วิศวกรรมการจัดการดินและน้ํา
(Soil and Water Management Engineering)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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201435*

การจัดการงานทางดานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Management)

3(3-0)

4. กลุมวิชาดานไฟฟา คอมพิวเตอร สิ่งแวดลอมและอาคารในการเกษตร
201342

การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทางวิศวกรรมเกษตร
(Specific Programming in Agricultural Engineering)
201441 วิศวกรรมระบบการเกษตร
(Agricultural Systems Engineering)
201443 การประยุกตพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
(Renewable Energy for Agriculture)
201444 เครื่องจักรกลปศุสัตว
(Livestocks Machinery)
201445** วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร
(Agricultural Environmental Engineering)หา
201446 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิศวกรเกษตร
(Computer Application for Agricultural Engineer)
201447 ไซโล
(Silos)
201448 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
(Numerical Methods for Engineers)
201449* พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
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5. กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
201496
201498

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

1-3
1-3

6. กลุมวิชาสหกิจศึกษา
200490

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

6

6 หนวยกิต
6( - )

(4) การฝกงาน (ยกเวนนิสิตที่เขาโครงการสหกิจศึกษา)
มีการฝกงานไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง (ไมนับหนวยกิต)

17.4 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
เลขสามตัวหนา 201 หมายถึง วิชาในสาขาวิศวกรรมเกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหนา
หมายถึง ระดับหรือชั้นป
เลขตัวกลาง
มีความหมายดังตอไปนี้
1 และ 5
หมายถึง กลุมวิชาตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
2
หมายถึง กลุมวิชาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3
หมายถึง กลุมวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
4
หมายถึง กลุมวิชาทางดานไฟฟา คอมพิวเตอร สิ่งแวดลอมและอาคารใน
การเกษตร
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9

เลขตัวหลัง

หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร สัมมนา ปญหาพิเศษ
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร และโครงงานวิศวกรรม
เกษตร
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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17.5 ตัวอยางแผนการศึกษา
17.5.1 สําหรับนิสิตที่ไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
ปท่ี 1 ภาคตน
201111 หลักการวิศวกรรมเกษตร
(Principles of Agricultural Engineering)
208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)
403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
417167 คณิตศาสตรวศิ วกรรม I
(Engineering Mathematics I)
420111 ฟสิกสทั่วไป I
(General Physics I)
420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
355xxx ภาษาอังกฤษ
รวม
ปท่ี 1 ภาคปลาย
201112 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Practices)
204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(Computers and Programming)
417168 คณิตศาสตรวศิ วกรรม II
(Engineering Mathematics II)
420112 ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)
420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
2(2-0)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
4(4-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-2)
3(3-0)
21(17-11)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
1(0-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
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999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
355xxx ภาษาอังกฤษ
999xxx บูรณาการกลุม วิชามนุษยศาสตร
รวม
ปที่ 2 ภาคตน
201212 เทคโนโลยีเกษตร-วิศวกรรม
(Agricultural Technology – Engineering)
205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
(Introduction to Electrical Engineering)
208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
208281 การฝกงานโรงงาน
(Workshop Practice)
417267 คณิตศาสตรวศิ วกรรม III
(Engineering Mathematic III)
355xxx ภาษาอังกฤษ
999xxx บูรณาการกลุม วิชาสังคมศาสตร
รวม
ปที่ 2 ภาคปลาย
201211 การเขียนแบบประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Applied Drawing for Agricultural Engineering)
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
(Electrical Engineering Laboratory I)
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
(Engineering Mechanics II)
208241 อุณหพลศาสตร I
(Thermodynamics I)
208261 กลศาสตรของแข็ง
(Mechanics of Solids)
213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
(Materials Science for Engineers)
999xxx บูรณาการกลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

3(3-0)
1(0-2)
3(3-0)
3(3-0)
21(17-11)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
19(18-3)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(2-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
19(17-6)
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ปที่ 3 ภาคตน
201311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
(Theory of Agricultural Machines)
201312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery Design)
201322 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Process Engineering)
201323 สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
(Physical Properties of Agricultural Products)
206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
208342 กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)
รวม
ปที่ 3 ภาคปลาย
201313 เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับระบบการเกษตร
(Internal Combustion Engines for Agricultural Systems)
201314 ระบบและเครือ่ งจักรกลไฮโดรลิก-นิวแมติก
(Hydraulic-Pneumatic Systems and Machines)
201315 ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล
(Theory of Soil – Machine System)
201321 การถายเทความรอนและมวลสาร
(Heat and Mass Transfer)
201331 การวัดและเครือ่ งวัด
(Measurement and Measuring Instrument)
201341 การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
(Agricultural Electrification)
รวม

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
4(4-0)
4(4-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
20(18-6)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
18(12-12)
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ปที่ 4 ภาคตน
201411 รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
(Agricultural Tractors)
201412 เครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery)
201431 พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย
(Fans, Pumps and Distribution Systems)
201442 การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร
(Agricultural Building Structure Design)
201495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project Preparation)
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 4 ภาคปลาย
201497 สัมมนา
(Seminar)
201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project)
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
6( - )
19( - )
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
1
2(0-6)
6( - )
9( - )
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17.5.2 สําหรับนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิตศึกษา
ปท่ี 1 ภาคตน
201111 หลักการวิศวกรรมเกษตร
(Principles of Agricultural Engineering)
208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)
403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
417167 คณิตศาสตรวศิ วกรรม I
(Engineering Mathematics I)
420111 ฟสิกสทั่วไป I
(General Physics I)
420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
355xxx ภาษาอังกฤษ
รวม

201112
204111
417168
420112
420114

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
2(2-0)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
4(4-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-2)
3(3-0)
21(17-11)

ปท่ี 1 ภาคปลาย

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Practices)
คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(Computers and Programming)
คณิตศาสตรวศิ วกรรม II
(Engineering Mathematics II)
ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)

1(0-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
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999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา
355xxx ภาษาอังกฤษ
999xxx บูรณาการกลุม วิชามนุษยศาสตร
รวม
ปที่ 2 ภาคตน
201212
205201
208221
208281
417267
355xxx
999xxx

เทคโนโลยีเกษตร-วิศวกรรม
(Agricultural Technology – Engineering)
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
(Introduction to Electrical Engineering)
กลศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
การฝกงานโรงงาน
(Workshop Practice)
คณิตศาสตรวศิ วกรรม III
(Engineering Mathematic III)
ภาษาอังกฤษ
บูรณาการกลุม วิชาสังคมศาสตร
รวม
ปที่ 2 ภาคปลาย

201211 การเขียนแบบประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร
(Applied Drawing for Agricultural Engineering)
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
(Electrical Engineering Laboratory I)
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
(Engineering Mechanics II)
208241 อุณหพลศาสตร I
(Thermodynamics I)
208261 กลศาสตรของแข็ง
(Mechanics of Solids)
213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
(Materials Science for Engineers)
999xxx บูรณาการกลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

3(3-0)
1(0-2)
3(3-0)
3(3-0)
21(17-11)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
19(18-3)
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(2-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
19(17-6)
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ปที่ 3 ภาคตน
201311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
(Theory of Agricultural Machines)
201312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery Design)
201322 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Process Engineering)
201323 สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
(Physical Properties of Agricultural Products)
206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
208342 กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)
รวม

ปที่ 3 ภาคปลาย
200390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกร
(Co-operative Education Preparation for Engineer )
201313 เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับระบบการเกษตร
(Internal Combustion Engines for Agricultural Systems)
201314 ระบบและเครือ่ งจักรกลไฮโดรลิก-นิวแมติก
(Hydraulic-Pneumatic Systems and Machines)
201315 ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล
(Theory of Soil – Machine System)
201321 การถายเทความรอนและมวลสาร
(Heat and Mass Transfer)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
4(4-0)
4(4-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
20(18-6)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
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201331 การวัดและอุปกรณวดั
(Measurement and Measuring Instrument)
201341 การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
(Agricultural Electrification)
201495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project Preparation)
รวม

ปที่ 4 ภาคตน

3(2-3)
1(0-3)
22(14-15)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

201411 รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
(Agricultural Tractors)
201412 เครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery)
201431 พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย
(Fans, Pumps and Distribution Systems)
201442 การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร
(Agricultural Building Structure Design)
201497 สัมมนา
(Seminar)
201499 โครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project)
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปที่ 4 ภาคปลาย
200490

3(2-3)

3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
1
2(0-6)
3( - )
18( - )

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6
รวม

6
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17.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
201111*

หลักการวิศวกรรมเกษตร
2(2-0)
(Principles of Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : หลักการวิศวกรรมเกษตร ขอบขายของงานดานวิศวกรรมเกษตร การใชเครื่องจักรกลเกษตรในการ
ผลิตพืชและสัตว การใชเครื่องจักรกลเกษตรในการแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการเก็บรักษา พลังงานสะอาด
จากผลิตผลเกษตร ปจจัยที่ทําใหโลกรอนและวิธีการแกไข การดูงานองคกรที่เกี่ยวของ
Principles of agricultural engineering, scope of operations in agricultural engineering,
agricultural mechanization for grains and livestocks production, agricultural mechanization for
agricultural products processing and preservation, clean energy from agricultural products, factors
affecting global warming and solutions, visiting of related organizations.

201112*

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
1(0-3)
(Agricultural Engineering Practices)
พื้นฐาน : ปฏิบัติการการใชเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชและสัตว การแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการ
เก็บรักษา การใชเครื่องจักรกลเฉพาะอยางในงานวิศวกรรมเกษตร การดูงานองคกรที่เกี่ยวของ
Field practices on agricultural machinery for grains and livestocks production, agricultural
products processing and preservation, machinery for special purposes in agricultural engineering,
visiting of related organizations.

201211

การเขียนแบบประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(2-3)
(Applied Drawing for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 208111
การเขียนแบบงานเชื่อม ตัวยึดเปนเกลียว เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด เกณฑความคลาด
เคลื่อนทางเรขาคณิต ความหยาบละเอียดของผิวงาน การเขียนแบบเฟอง ขอตอสงกําลังและลิ่ม แบบงาน
ระบบทอ การเขียนแบบสั่งงาน ซอฟตแวรพื้นฐานชวยการออกแบบ การเขียนแบบโดยใชโปรแกรมชวย
ออกแบบเพื่อประยุกตในงานวิศวกรรมเกษตร
Welding, screw threads drawings; dimensioning tolerancing, geometric tolerancing;
surface texture; gears, coupling and key drawings; pipe system drawing; working drawings; basic
computer-aided design software, drawings with computer-aided design program applied for
agricultural engineering.

* วิชาเปดใหม
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201212*

เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม
3(3-0)
(Agricultural Technology - Engineering)
พื้นฐาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช และการประยุกตวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขาว ขาวโพด ถั่ว
เหลืองออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา พืชผัก ผลไม เทคโนโลยีการผลิตสัตว และการประยุกต
วิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สุกร สัตวเคี้ยวเอื้อง สัตวปก และสัตวน้ํา
Plant production technology and engineering application for increasing production
efficiency; rice, maize, sugar cane, cassava, oil palm, rubber, fruit and vegetable production.
Animal production technology and engineering application for increase production efficiency;
swine, livestock, poultry and fishery.

201311

ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0)
(Theory of Agricultural Machines)
พื้นฐาน : 208222
ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ขอตอเชื่อม การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการกระจัด การวิเคราะห
ความเร็วและความเรงของชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะหแรงสถิตและแรงเฉื่อย
ในเครื่องจักรกล ลอตุนกําลัง ดุลของมวลที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบชักกลับไปกลับมา แรงสะเทือนที่เกิดขึ้น
ในเครื่องจักรกล
Machine parts, linkages, analysis of motion and displacement, analysis of velocity and
acceleration of moving parts, basic mechanisms and machines, analysis of static and inertia forces
in machines, flywheel, balancing of rotating and reciprocating masses of machines, shaking forces
in machine.

201312

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0)
(Agricultural Machinery Design)
พื้นฐาน : 208261
หลักการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร สมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
อยางงาย ความเคนชนิดตางๆ และทฤษฎีความเสียหาย ความเคนหนาแนนและความลาจากแรงกระทํา คาน
โคงและเพลา การตอชิ้นงานเขาดวยกันโดยสลักเกลียว การตอกหมุดย้ําและการเชื่อม การสงผานกําลังโดย
สายพานรูปตัววี โซแบบลูกกลิ้งและเกียรชนิดตางๆ ตลับลูกปน ขอตอสงกําลัง สปริง
Principles of agricultural machine parts design; properties of materials; design of simple
machine elements; different types of stress and theories of failure; stress concentrations and fatigue

* วิชาเปดใหม
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loading; bending beam and shafts; joining parts together with bolted joints, riveted
connections, welded joints; power transmission with v-belt drives, roller chain drives and different
types of gear; bearings; couplings; springs.
201313

เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับระบบการเกษตร
3(2-3)
(Internal Combustion Engines for Agricultural Systems)
พื้นฐาน : 208241
กําลังที่ใชในการเกษตรกรรม พื้นฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบ
การจุดระเบิด วัฏจักรอากาศและเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการไลไอเสีย การหลอลื่นและ
การหลอเย็น สมรรถนะและการทดสอบ การแกไขขอขัดของและการซอมบํารุงเครื่องยนตรถแทรกเตอร
Power used in agriculture, internal combustion engine fundamentals, fuels and
combustion, ignition system, ideal fuel air cycle, supercharging and scavenging, lubrication and
cooling, performance and testing, remedy and maintenance of tractor engine.

201314

ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิก-นิวแมติก
3(3-0)
(Hydraulic-Pneumatic Systems and Machines)
พื้นฐาน : 208342 หรือ 209211
กําลังของระบบไฮดรอลิก-นิวแมติก อุปกรณไฮดรอลิก-นิวแมติกที่ใชในระบบ เครื่องสูบไฮดรอลิกชนิด
ตางๆ เครื่องอัดลม ลิ้นควบคุมและอุปกรณควบคุมชนิดตางๆ ที่ใชในระบบทั้งสอง กระบอกไฮดรอลิกและ
กระบอกลม มอเตอรไฮดรอลิกและมอเตอรลม สัญลักษณและการออกแบบวงจรของระบบทั้งสอง การวิเคราะหและ
แกไขขอขัดของของระบบทั้งสอง
Power in hydraulic-pneumatic systems, hydraulic-pneumatic equipment used in the
systems, hydraulic pumps, air compressor, control valves and control accessories in hydraulicpneumatic systems, hydraulic-pneumatic actuators, hydraulic-pneumatic motors, symbols and
design of hydraulic-pneumatic circuits, hydraulic-pneumatic systems diagnosis and trouble
shooting.

201315** ทฤษฎีของระบบดิน-เครื่องจักรกล
3(2-3)
(Theory of Soil – Machine System)
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของดิน เนื้อดินและการกระจายขนาดของอนุภาคเม็ดดิน การจําแนก
ประเภทดิน โครงสรางของดิน น้ําในดิน พฤติกรรมเชิงกลของดิน สมบัติทางพลวัตของดิน อิทธิพลของ

** วิชาปรับปรุง
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อินทรียวัตถุในดินตอพฤติกรรมเชิงกลของดิน เครื่องมือไถเตรียมดิน
เครื่องจักร
กลที่ใชในการฉุดลาก ผลของการบดอัดของดินตอการเจริญเติบโตของพืช การวิบัติของดิน
Physical characteristics of soils, texture and particle size distribution, soil classes, soil
structures, soil water content, mechanical behavior of soil element, dynamic properties of soil, effect
of soil organic matter on mechanical behavior of soil element, tillage machinery, traction machine,
effect of soil compaction on plant growth, soil failure.
201321

การถายเทความรอนและมวลสาร
3(3-0)
(Heat and Mass Transfer)
พื้นฐาน : 208241
การนําความรอนในสภาวะสม่ําเสมอทิศทางเดียวและหลายทิศทาง การนําความรอนในสภาวะไม
สม่ําเสมอ การแผรังสีความรอน การพาความรอนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ การถายเทความรอนขณะเกิด
การเดือดและขณะเกิดการควบแนน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การถายเทของมวลสารในขบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
Steady state heat conduction, one and multidimension, unsteady state heat conduction,
radiation, forced and natural convection heat transfer, boiling and condensation heat transfer, heat
exchanger, mass transfer in agricultural product processing.

201322

วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Process Engineering)
พื้นฐาน : 208241
ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร การควบคุมและบันทึกสภาพ
การแปรรูป การลดความชื้นและการทําแหง การแปรสภาพดวยความรอนและเก็บรักษาในหองเย็นผลิตภัณฑ
เกษตร
Mass and energy balance in agricultural product processing, control and record of the
processes, drying and dehydration, thermal processing and cold storage of agricultural products.

201323** สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑเกษตร
3(2-3)
(Physical Properties of Agricultural Products)
พื้นฐาน : 208261
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความรูพื้นฐานทางวิทยากระแส ความยืดหยุน ปญหาการสัมผัสสถิต
และพลวัต ความยืดหยุนแบบหนืด ความเสียดทาน ความแนนเนื้อ ความเสียหายของผลิตภัณฑเกษตร
เนื่องจากการกระทําเชิงกล สมบัติเชิงแสง เทคนิคแบบไมทําลาย

42
Physical
characteristics, fundamentals of rheology, elasticity, problems of
statics and dynamics contact, viscoelasticity, friction, firmness, damage of agricultural products
due to mechanical loadings, optical property, non-destructive technique.
201331** การวัดและเครื่องวัด
3(2-3)
(Measurement and Measuring Instrument)
พื้นฐาน : 205201 และ 205202
หลักการและองคประกอบของการวัด เครื่องวัดแบบอุปมานและแบบตัวเลข คุณลักษณะ ความแมน
ความเที่ยง และการสอบเทียบเครื่องวัด หลักการของตัวรับสัญญาณและตัวแปลงพลังงานสําหรับการวัดชนิด
ตาง ๆ การตอบสนองของระบบวัด การวัดอุณหภูมิ การกระจัด หนวยการยืดหดตัว ทอรก การไหล ระดับ การ
สั่นสะเทือน และความดัน ทฤษฎีการสุมสัญญาณและการวิเคราะหความถี่ของสัญญาณโดยใชผลการแปลงฟู
เรียรแบบเร็ว อุปกรณที่ใชในระบบวัดชนิดตาง ๆ ตัวชี้บอก การบันทึกสัญญาณและเครื่องบันทึกสัญญาณ
Principles and components of measurement; analog and digital measuring instruments;
characteristics, accuracy, precision and calibration of measuring instruments; principles of sensors
and transducers; measuring system response; measurement of temperature, displacement, strain,
torque, flow, level, vibration and pressure; theory of random sampling of signals and frequency
analysis using Fast Fourier Transform; miscellaneous devices used in measuring systems;
indicators; signals recording and recording devices.
201341** การใชไฟฟาเพื่อการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Electrification)
พื้นฐาน : 205201
ศูนยกลางภาระทางไฟฟา การคํานวณระบบแจกจายไฟฟายอย การออกแบบการเดินสายไฟใน
ฟารม แสงสวางจากไฟฟาเครื่องจักรกลไฟฟาที่จําเปนในฟารม มอเตอรหมอแปลง เครื่องแปลงเฟส อุปกรณ
ปองกันกระแสเกิน พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร ควบคุมทางไฟฟา พีแอลซี ไมโครคอนโทรเลอร
Electrical load center; calculation of distribution system; farm electrical wiring design;
electric lighting; essential electrical machinery in farm; motor, transformer, phase converter,
overcurrent devices; Boolean algebra; electrical control circuit design, programmable logic control,
microcontroller.

** วิชาปรับปรุง
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201342

การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Specific Programming in Agricultural Engineering)
ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมเฉพาะงานเพื่อใชในการออกแบบและวิจัย
เครื่องจักรกลเกษตร การผลิตพืช การใชสารเคมีในงานเกษตร การอบแหงและแชเย็นผลิตผลเกษตร
Theory of computer programming; programming of specific work; for the design and
research in agricultural machinery, crop production, agricultural chemical application, drying and
cooling of agricultural products.

201411

รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3)
(Agricultural Tractors)
พื้นฐาน : 201313
ชนิดและโครงสรางมูลฐานของรถแทรกเตอร กลศาสตรของตัวรถแทรกเตอร การทรงตัว ระบบ
ถายทอดกําลัง ระบบตอติด ระบบไฮดรอลิก การยึดเกาะและเครื่องชวยยึดเกาะ ความปลอดภัยในการใช
รถแทรกเตอรชนิดตางๆ การทดสอบ การซอมบํารุงรักษาและการออกแบบ คาใชจา ยในการใชรถแทรกเตอร
Types and basic structures of tractor, mechanics of tractor chassis, stability, transmission,
hitching and hydraulic system, traction and traction aids, safety operation, tractor test, maintenance
and design, tractor operating cost.

201412

เครื่องจักรกลเกษตร
(Agricultural Machinery)
3(2-3)
พื้นฐาน : 201312
การใชงานและการปรับตั้งเครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมืออารักขาพืช เครื่องใหปุยและ
เครื่องเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยในการใชงาน การซอมบํารุงและคาใชจายสําหรับเครื่องจักรกลเกษตร
Operation and adjustment of land preparation, planting, crop protection, fertilizing and
harvesting equipment; safety for operation; maintenance and agricultural machinery cost.

201414

เครื่องพนฝอยและพนฝุนสารเคมี
3(3-0)
(Chemical Spraying and Dusting Equipment)
พื้นฐาน : 208342
ปญหาการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงและวัชพืชในประเทศไทย เครื่องพนและหัวพนสารเคมี
การออกแบบและเลือกใชระบบ การทดสอบสมรรถนะ การใชและปรับแตงเครื่องพนสารเคมีชนิดตางๆ
การลองลอยของสารเคมี ผลของความสั่นสะเทือนและเสียงของเครื่องพนสารเคมี การพนสารเคมีโดยใชเครื่องบิน
ความปลอดภัยในการใชสารเคมี
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Problem of pesticide application in Thailand, sprayer and nozzle, design and selection
of spraying systems, performance testing, use and calibration of sprayer and duster, chemical drift,
effects of vibration and noise of spraying equipment, aerial application and safety precautions.
201415** กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Machinery Manufacturing Process)
พื้นฐาน : 201312
กรรมวิธีการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โลหะเหล็กและการขึ้นรูปในสภาพรอน
และสภาพเย็น การขึ้นรูปโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ การขึ้นรูปดวยผงโลหะ การขึ้นรูปดวยการหลอ การขึ้นรูป
โลหะดวยเครื่องมือกล การเชื่อมติดโลหะดวยวิธีตางๆ การสวมอัดชิ้นงาน การกําหนดคาที่ยินยอมให และคา
ความคลาดเคลื่อนในการผลิต พลาสติกประเภทตางๆและการขึ้นรูปพลาสติก
Manufacturing ; product design and Development Process; Ferrous Metal; Hot working and
cold working process; Various metal forming process ; Powder metal Forming; Forming process by
machining; Casting process; Joining process; Fitting; Tolerance & Allowance ; Plastic& Plastic
forming.
3(3-0)
201416 วิศวกรรมเครื่องจักรกลสัตวน้ํา
(Fishery Machinery Engineering)
การวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือสําหรับเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ํา เครื่องจักรในการขุดบอเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการใหน้ําและการถายเทน้ําทิ้งของบอเลี้ยง เครื่องใหออกซิเจนในน้ํา การคัดแยกขนาดและ
การทําความสะอาดสัตวน้ํา การขนถายสัตวน้ํา เครื่องผสมและปอนอาหารสัตวน้ํา เครื่องกําจัดของเสีย
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ํา เครื่องจับสัตวน้ําและการบรรจุ
Analysis and design of machines for raising and processing aquatic animals, pond digging
machines, supply and drainage systems in the pond, aerators, sizing and cleaning of aquatic
animals, handling of aquatic animals, mixing and feeding machines, waste treatment machines,
equipment for water quality examining, fishery catching machines and packaging.
201417

3(3-0)
ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
(Hydraulic System and Control)
พื้นฐาน : 208342
กําลังของของไหลในระบบไฮดรอลิก สวนประกอบของระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกและไฮดรอลิก
มอเตอร ลิ้นควบคุม การขับเคลื่อนชนิดไฮโดรสแตติก น้ํามันไฮดรอลิก สัญลักษณของอุปกรณและวงจรไฮดรอลิก
การออกแบบระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร การวิเคราะหและแกไขปญหาระบบไฮดรอลิก
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ฟงกชันถายโอนและบล็อกไดอะแกรม
การ
วิเคราะหการตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและความถี่
การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบปอนกลับเชิงเสน
Fluid power in hydraulic system; components of hydraulic system; pumps, cylinders and
hydraulic motors, control valves, hydrostatic drives, hydraulic fluids, hydraulic symbols and circuits;
design of hydraulic system; hydraulic systems of tractors; analysis and trouble shooting of
hydraulic systems: transfer function and block diagram; analysis of time and frequency response;
analysis of stability of linear feedback system.
201418

การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0)
(Power and Agricultural Machinery Management)
สภาวะการใชเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางผลผลิตและระดับของการใช
เครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะของตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร การคํานวณเวลาและตารางการทํางาน
ระบบการหมุนเวียนการใชเครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนปองกันเครื่องจักรกลเกษตร การวิเคราะหคาใชจาย
คาเสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะคืนทุน
Agricultural mechanization in Thailand, relationship of agricultural production and level of
mechanization, performance and capacity of prime movers and agricultural machines, time and
working schedules, system rotation of using agricultural machines, planning agricultural machinery
protection, cost analysis, depreciation, break even point and pay back period.

201421

เครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Process Equipment)
พื้นฐาน : 208261
การวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือสําหรับกระบวนการแปรรูปผลิตผล เครื่องมือการลดขนาด การ
คัดแยกขนาดและการทําความสะอาด เทคนิคและการใชอุปกรณการถายเทความรอน การกลั่นและการสกัด
และการบรรจุ
Analysis and design of agricultural product processing equipment, size reduction,
separation and cleaning machines, techniques and use of heat exchanger, distillation, extraction,
packaging.

201422

การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตผลเกษตร
(Agricultural Product Handling Equipment Design)

3(3-0)
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พื้นฐาน : 208261
หลักการและเทคนิคการลําเลียงผลิตผลเกษตร หลักการและการออกแบบเครื่องมือลําเลียงประเภทโซ
รางแขวน สายพาน เกลียวขนถาย กะพอและรางเขยา
Principles and techniques of agricultural products handling; principles and design of
chain; trolley; belt, screw, bucket and vibrating conveyors.
201423

การแปรสภาพดวยความรอนและการแชแข็งอาหาร
3(2-3)
(Thermal Processing and Food Freezing)
พื้นฐาน : 201321
หลักเบื้องตนสําหรับการแปรรูป หลักการใชความรอนในกระบวนการแปรรูป เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน วิธีการประเมินการแปรสภาพดวยความรอน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ
โดยกระบวนการใชความรอน อุปกรณการทําความเย็น การลดอุณหภูมิกอนการแชเย็น การทําใหอาหารอยู
ในสภาพแชแข็ง การคํานวณเวลาการแชแข็ง การละลายอาหารแชแข็ง
Principles of food processing, principles of thermal processing, heat exchanger, evaluation
of thermal processing, chemical and biological changes of products in thermal processing,
refrigerator, precooling, freezing, calculation of freezing time, thawing.

201424

การทําแหงและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3(2-3)
(Drying and Storage of Agricultural Products)
พื้นฐาน : 201322
ทฤษฎีการทําแหง ระบบการตาก หลักการเคลื่อนที่ของอากาศ การอบผลิตภัณฑเกษตรดวยลมรอน
การหาความชื้น ความสัมพันธระหวางความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล การออกแบบเครื่องทําแหง
วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ไซโล
Theory of drying, sun drying, principles of air flow, drying of agricultural products by
heated air, moisture content determination, relationship of moisture and temperature, equilibrium
moisture content, design of dryers, storage of agricultural products and silos.

201425

วิศวกรรมการออกแบบระบบทางความรอน
(Thermal System Design Engineering)
พื้นฐาน : 201321

3(3-0)
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การออกแบบระบบทางความรอนที่
เหมาะสมและที่ใหประโยชนสูงสุด การสรางสมการทางความ
รอน จากขอมูลดิบ การสรางสมการแสดงสมรรถนะของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจากแนวคิดพื้นฐาน การ
จําลอง ระบบทางความรอน การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของระบบทางความรอน การวิเคราะห
ปญหาทางความรอนที่ไดประโยชนสูงสุด
Thermal engineering design for appropriate systems and optimum systems, development
of thermal equations from raw data, development of performance equations for heat exchangers
from fundamental concepts, simulation of thermal systems, financial feasibility analysis of thermal
systems, analysis of thermal problems for optimum solutions.
201426** การกําจัดของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(3-0)
(Waste Treatment for Agricultural Processing Plant)
ปญหาและแหลงที่มาของของเสียและมลพิษชลศาสตรที่เกี่ยวของกับของเสีย การวิเคราะหของเสีย
วิธีการบําบัดของเสียกาซชีวภาพจากของเสียขยะมูลฝอย และเศษวัสดุเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
วิธีการกําจัด กฎหมายที่เกี่ยวของดานการกําจัด การจัดการของเสีย
Problems and sources of wastes and pollution, hydraulic related to waste water, analysis of
agricultural wastes, methods of waste treatment, biogas from wastes, garbage and agricultural
waste residues in industry and methods of treatment, related laws to treatment, management of
wastes.
201427

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม
3(2-3)
(Postharvest Machinery for Fruits and Vegetables)
การดําเนินงานในเรือนบรรจุ หลักการคัดเลือก เครื่องคัดเลือก เครื่องคัดขนาด เครื่องลดอุณหภูมิ
เครื่องเคลือบไข เครื่องทําใหแหง เครื่องบมผลไม เครื่องปดฉลาก เครื่องบรรจุ การออกแบบเรือนบรรจุ
การตรวจสอบคุณภาพโดยเทคนิคการไมทําใหผลิตผลเสียหาย เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวชนิดพิเศษสําหรับผัก
และผลไม
Packing house operations; sorting principles; machines for sorting, sizing, precooling,
waxing, drying, ripening, labelling, packaging; packing house design; quality check by
nondestructive techniques, special postharvest machinery for fruits and vegetables.

201428

วิศวกรรมโรงสีขาว
(Rice Mill Engineering)
พื้นฐาน : 201322

**วิชาปรับปรุง
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การออกแบบระบบสีขาว การ
ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงสีขาว การทําความสะอาดและการสี
ขาวเปลือก การแยกแกลบออกจากขาวสาร การขัดขาวและขัดมันขาวสาร การคัดขนาดขาวสาร การบรรจุถุง
อุปกรณทดสอบ คุณภาพขาวสาร
Design of rice mill systems; design of rice mill machinery; cleaning and hulling of paddy,
separation of rice husks, whitening and polishing of rice, grading of milled rice; packaging; rice
quality testing equipment.
201429

การทําความเย็นและระบบหองเย็น
3(3-0)
(Refrigeration and Cold Storage System)
พื้นฐาน : 201321
หลักการทําความเย็น ระบบทําความเย็นแบบอัดแกส แบบดูดซึมและแบบพิเศษ น้ํายาของระบบทํา
ความเย็น เครื่องอัดแกสทําความเย็น เครื่องระเหย เครื่องควบแนน ระบบการควบคุม ทอน้ํายาและอุปกรณ
การคํานวณภาระหองเย็น ไซโครเมตริกและการถายเทอากาศ การกระจายลมในหองเย็นและการออกแบบ
ระบบทอ ระบบปรับอากาศ การถนอมผลิตภัณฑเกษตรและอาหารดวยหองเย็น การทําความเย็นอุณหภูมิต่ํา
และเทคนิคไครโอจีนิกส
Principles of refrigeration; compression gas, absorption and special type; refrigeration
systems; refrigerant, compressor, evaporator, condensor, controlling system, piping and
equipment; load calculation of cold storage; psychrometric and ventilation, circulation of air in cold
storage and duct system design; air conditioning systems; preservation of agricultural products and
food with cold storage, low temperature refrigeration system and cryogenic technique.

201431** พัดลม เครื่องสูบและระบบการจาย
3(2-3)
(Fans, Pumps and Distribution Systems)
พื้นฐาน : 208342
การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของพัดลม กฎของพัดลม การคํานวณกําลังขับ การกําหนด
ขนาดพัดลม ระบบการกระจายและการติดตั้ง การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ กฎสัม
พรรคภาพ การคํานวณเฮดลอสและการคํานวณกําลัง เสนโคงเฮดของระบบ การตอเครื่องสูบแบบอนุกรมและ
ขนาน การเกิดโพรงอากาศ ปรากฏการณน้ํากระแทก การปรับแกสมรรถนะเครื่องสูบสําหรับของเหลวหนืด
การออกแบบบอสูบ การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสูบ การประยุกตใชเครื่องสูบในงานวิศวกรรมเกษตร
Classification and characteristics of fan, fan laws, calculation of power, fan size
determination, distribution system and installation, pump classification and characteristics, affinity
laws, head loss and power calculation, system head curves, series and parallel operations,
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cavitation, water hammer, pump performance correction for viscous liquids, sump
design, installation and maintenance of pumping system, pump application in agricultural
engineering.
201432

น้ําเสียจากการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Waste Water)
พื้นฐาน : 208342 หรือ 209211
ลักษณะเฉพาะของน้ําเสียจากการเกษตร แหลงที่มาของสิ่งมีพิษ ขีดจํากัด ความเปนพิษของน้ําเสียที่
ยอมรับ เทคนิคในการตรวจวัดน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียขั้นแรกและขั้นที่สอง การควบคุมภาวะความเปนพิษ
ของแหลงน้ํา
Characteristics of agricultural waste water, source of toxicity, limitation, acceptable level of
toxicity, waste water inspection techniques, primary and secondary waste water treatment, control
of toxicity in water resources.

201433

การยศาสตรทางวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Ergonomics in Agricultural Engineering)
แบบจําลองและการวิจัยหลักการทํางานของมนุษยรวมกับเครื่องจักรกลและสิ่งแวดลอม การวัดขนาด
และการเคลื่อนไหวของรางกาย การบังคับดวยมือและเทา การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นที่ในการทํางาน
การรับรูการเห็น เสียง กลิ่น รส และความรูสึก ภาระและกระบวนการทางกายภาพ ภาระและกระบวนการ
ทางจิตใจ การลดอันตรายในการประกอบการเกษตรกรรม การประยุกตหลักการทางการยศาสตรในการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตรและกระบวนการในภูมิอากาศเขตรอน
Model and research of the principles of human working with machine and environment;
body measurement and motions; hand and foot operated controls, lifting and carrying, workspace
layout; perception of sight, sound, scent, taste, and feeling, physical load and processes, mental
load and processes, reduction of hazards in agriculture, application of ergonomics principles in the
design of agricultural machinery and processes in tropical climates.

201434

วิศวกรรมการจัดการดินและน้ํา
3(3-0)
(Soil and Water Management Engineering)
น้ําฟา การซึมและการระเหยของน้ํา การคายน้ํา ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืช การพัฒนา
แหลงน้ํา หลักการชลประทานและการระบายน้ํา การควบคุมการพังทลายของดิน การอนุรักษดินและน้ํา
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Precipitation,
infiltration, evaporation and transpiration; relationship of soil,
water and crop; water resources development; principle of irrigation and drainage; control of soil
erosion, soil and water conservation.
201435* การจัดการงานทางดานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Engineering Management)
ศึกษาถึงหลักพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผนงานการผลิตและการควบคุมการผลิต
ระบบการผลิตแบบตอเนื่องและไมตอเนื่องในงานวิศวกรรมเกษตร การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานวิศวกรรม
เกษตร ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเกษตร และระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม
Study of fundamental conceptualization of management. Production planning and process
controlling, continuous and noncontinuous processes in agricultural engineering, human resource
management in agricultural engineering, safety management in agricultural engineering, standard
system of quality and environmental management.

201441

วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Systems Engineering)
วิธีการและการใชเทคนิคของวิศวกรรมระบบกับปญหาทางวิศวกรรมเกษตร การวางแผนจัดการโครงการ
สําหรับงานวิศวกรรมเกษตร โดยวิธีเทคนิคในการตรวจและประเมินผลโครงการ และการวิเคราะหเสนทางวิกฤต
การกําหนดเวลาและการควบคุมโครงการ การวิเคราะหโครงขายงานและการจัดการ การเรงโครงการ การวางแผน
โครงการแบบรวม ระบบการจัดการทางเกษตรโดยวิธีโปรแกรมเชิงเสนตรง
Methods and use of system engineering techniques for solving agricultural engineering
problems, project management and planning in agricultural engineering by program evaluation and
review technique and critical path method, time and project control, analysis of network and
management, project acceleration, aggregate planning, agricultural system management by linear
programming.

201442

การออกแบบโครงสรางอาคารเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Building Structure Design)
พื้นฐาน : 208261
หลักการของฟารมเสตดสําหรับการวางแผนอาคารเกษตร การวิเคราะหขั้นพื้นฐานของโครงสราง
โครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสําหรับสัตว อาคารเรือนเพาะชํา อาคารประมง
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Principles of farmstead for planning of agricultural buildings, basic analysis of
structures; wood, steel, reinforced concrete structures; animal buildings, greenhouse buildings,
fishery buildings.
201443

การประยุกตพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(3-0)
(Renewable Energy for Agriculture)
พื้นฐาน : 420112
การใชประโยชนพลังงานแสงอาทิตย ลม น้ํา ไม แกสชีวภาพและวัสดุเหลือจากการเกษตร การคํานวณ
ความเขมของพลังงานแสงอาทิตย แผงรับแสงอาทิตย บอน้ํารอนแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย การผลิตถานและ
เตาประเภทตางๆ เครื่องมือวัดแสงอาทิตยและพลังงานลม เทอรไบนขนาดเล็ก บอหมักแกสชีวภาพ
Application of solar, wind, water energy, wood, biogas and agricultural wastes; calculation
of solar intensity, solar collector, solar pond, solar cell; charcoal production and furnaces;
measuring instrument for solar and wind energy; small turbines and biogas reactor.

201444

เครื่องจักรกลปศุสัตว
3(3-0)
(Livestocks Machinery)
พืชอาหารสัตว หลักการตัดและการสับ การออกแบบเครื่องสับ วัสดุอาหารสัตว สมบัติกายภาพ
ของวัสดุอาหารสัตว การบดและการออกแบบเครื่องบด การผสมและการออกแบบเครื่องผสม การอัดเม็ดและ
เครื่องอัดเม็ด สมบัติทางกายภาพของอาหารอัดเม็ดและการทดสอบ อาหารผสมเสร็จ การลดความเปนฝุน
ของอาหาร เครื่องใหอาหารอัตโนมัติ เครื่องใหน้ําดื่ม ศูนยผลิตอาหารสัตวและเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล
สําหรับการแปรรูปสมุนไพรสําหรับปศุสัตว เครื่องรีดนม โรงรีดนม เครื่องมือที่มีอยูในศูนยรวมนม
Forage, principles of cutting and chopping, design of chopping machines, feed materials,
physical properties of feed materials, grinding and design of grinding machines, mixing and design
of mixing machines, pelleting and pelleting machines, physical properties of feed pellet and testing,
total mixed ration, dust reduction for feed, automatic feeding machines, drinking water equipment,
feed production center and machines, medicinal plants processing machines for livestocks, milking
machine, milking parlour, machines in milk collection center.
201445** วิศวกรรมสิ่งแวดลอมการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Environmental Engineering)
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สัตวและสิ่งแวดลอม ความชื้นและผล ที่มีตอสัตว การถายเทความรอนและไอน้ําผานอากาศและ
วัสดุ การระบายอากาศในอาคารระบบการทําฟารมแบบผสมผสาน ของเสียจากมูลสัตวและการจัดการ ไขหวัด
นก กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเกษตร มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสําหรับอาคารเกษตร
Animal and environments, humidity and its effect on animal, heat and vapor transmission
through buildings and materials, ventilation, integrated farming systems, animal waste and
management, bird flue influenza, laws related to agricultural environments, standard regulations of
environment for agricultural buildings.
201446

คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3)
(Computer Application for Agricultural Engineer)
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานวิจัยและการทํารายงานโปรแกรมการคํานวณเพื่อ
งานดานวิศวกรรมเกษตร
Application of softwares in research and report making, computational softwares for
agricultural engineering work.

201447

3(3-0)
ไซโล
(Silos)
พื้นฐาน : 208261
หลักการไซโล ระบบลําเลียงสําหรับไซโลอุตสาหกรรม พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุกระทําตอไซโล
การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชใหปลอดภัย การอบแหงเมล็ดธัญพืช การเลือกที่ตั้งสําหรับการสรางไซโล
Principles of silos, handling systems of industrial silo, mechanical behavior of material
exerted in silo, safe grain storage, drying of grain, site selection for silo construction.

201448

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Numerical Methods for Engineers)
พื้นฐาน : 417267
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบการวางสายเคเบิล ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบวงจร
ไฟฟา การประมาณคาจากการทดสอบแรงดึงในสปริง การหาความยาวผิวคลื่นโดยใชการรวมเชิงตัวเลข
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการออกแบบคานแข็ง
Numerical solution for cable design, numerical solution for electrical circuit design,
approximation from spring tension test, determination of a length of corrugated surface using
numerical integration, and numerical solution for rigid beam design.
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201449* พีแอลซีในงานวิศวกรรมเกษตร
3(2-3)
(PLC for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 201331
โครงสรางพื้นฐานของพีแอลซี อุปกรณอินพุตและเอาตพุต วงจรตรรกะและพีชคณิตบูลีน อุปกรณที่ใช
สําหรับการโปรแกรม คําสั่งพื้นฐานของพีแอลซี ชุดรายการคําสั่งและการโปรแกรมแลดเดอรไดอะแกรม การ
ประยุกตใชพีแอลซีกับระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกในงานวิศวกรรมเกษตร การใชงานพีแอลซีรวมกับจอสัมผัส
Basic structures of PLC; input and output devices; logic circuit and Boolean algebra;
programming devices; basic instructions of PLC ; instruction list and ladder diagram programming;
PLC applications to hydraulic and pneumatic systems for agricultural engineering; PLC
applications with a touch screen.
201451

การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
3(3-0)
(Design of Harvesting Machinery)
พื้นฐาน : 201312
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดตางๆ หลักการตัดตนพืชและชนิดของใบมีดตัด
หลักการของเครื่องโนมตนพืชและดึงตนพืช การลําเลียงตนพืช การนวด ระบบการทําความสะอาดเมล็ดพืช
เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะอยาง
Physical characteristics of agricultural products, principles of cutting of agricultural
materials and types of cutter, principles of reels and pullers, conveying of plant stem, threshing,
seed cleaning systems, specific harvesting equipment.

201452

ระบบควบคุมชนิดปอนกลับสําหรับวิศวกรรมเกษตร
3(3-0)
(Feed Back Control System for Agricultural Engineering)
พื้นฐาน : 417267
การแปลงลาปลาสและการแกสมการเชิงอนุพันธ ฟงกชันการถายโอนและแผนภาพบล็อก ระบบการ
ควบคุมแบบวงเปด ระบบการควบคุมแบบวงปด ผลตอบสนองชั่วครูของระบบ การแทนและการวิเคราะหดวย
ปริภูมิสเตท ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ แผนภาพโบด แผนภาพไนควิสท เกณฑกําหนดเสถียรภาพ
แบบรูท-เฮอรวิทช เทคนิคการปรับระบบใหมีเสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ ระบบไฮดรอลิกและเซอรโว
กระบวนการควบคุม ระบบควบคุมแบบตางๆ ในงานวิศวกรรมเกษตร
Laplace transform and differential equation solving, transfer function and block diagram,
open loop control system, closed loop control system, transient response of systems, state space
representation and analysis, frequency response of systems, Bode diagram, Nyquist diagram,

* วิชาเปดใหม
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Routh-Hurwitz stability criterion, stabilizing technique and system performance, hydraulic system
and servo, process control, different types of control system in agricultural engineering.
2(1-3)
201453** การฝกงานออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
(Design Practice of Agricultural Machinery)
พื้นฐาน : 201312
ระบบสงกําลังเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สายพานลิ่ม สายพานแบน โซชนิดตางๆ โร
ลลิ่งแบริ่ง เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก การวิเคราะหการออกแบบระบบสงกําลังกรณีศึกษาเครื่องมือไถ
จอบหมุนติดรถไถเดินตาม การฝกงานออกแบบระบบสงกําลัง และเขียนแบบชิ้นสวนถายทอดกําลังเครื่องมือไถ
จอบหมุนติดรถไถเดินตาม
Transmission system in agricultural machinery and agricultural industry; V-belt drives, flat
belt drives, chain drives, rolling bearings, spur gears, helical gears, bevel gears, Analysis of
designing of transmission system in case study of power tiller; design practice and drawing of
transmission system of power tiller.
201495

1(0-3)
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project Preparation)
ความตองการแกปญหาทางวิศวกรรมเกษตร การตรวจเอกสาร การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
Needs for solving agricultural engineering problems, literature review, preparation of
project proposal, researchers’ ethics.

201496

1-3
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
(Selected Topics in Agricultural Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in agricultural engineering at the bachelor degree level. Topics are subject
to change each semester.

201497** สัมมนา
(Seminar)

1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี จรรยาบรรณของ

วิศวกร

** วิชาปรับปรุง
** วิชาปรับปรุง
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Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural engineering at
the bachelor degree level, ethics of engineer.
201498

201499

1-3
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agricultural engineering at the bachelor degree level and compiled
into a report.
2(0-6)
โครงงานวิศวกรรมเกษตร
(Agricultural Engineering Project)
พื้นฐาน : 201495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมเกษตร
Project of practical interest in various fields of agricultural engineering.
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
1.บริหารหลักสูตรภายใตคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. มีระยะเวลาประเมินหลักสูตรทุก 4 ป
3. คณาจารยมีความรูความสามารถตรงตามรายวิชาที่เปดสอน
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ใชทรัพยากรของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
2. มีการประเมินผูสอนโดยนิสิต
3. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิต
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระบุ)
1.จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. ใหผูใชบัณฑิตและภาคธุรกิจมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและความตองการบัณฑิต เพื่อผลิต
บัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
1. มีระบบกลไกลการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
3. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม
5. ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2555

