คำนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรฉบับนี้ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2558 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลัก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปีพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของ
สภาวิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่มีความรู้และความ
ชานาญด้านการปฏิบัติ โดยกาหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น ได้เพิ่มเติม รายวิชาปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
ปฏิ บั ติ การทางวิศ วกรรมเครื่ องจั กรกลเกษตร 1 และปฏิบั ติก ารทางวิศ วกรรมเครื่ องจัก รกลเกษตร
2 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุง
นี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ มี ส่ ว นที่ ส าคั ญประกอบด้ ว ย 8 หมวด ได้ แ ก่ ข้ อมู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล เฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมิน ผล หลั กเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒ นาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนาเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ก

สำรบัญ
หน้า
ก
ข

คานา
สารบัญ
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก
ก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ข ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ค กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ง ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
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60
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหมํ พ.ศ. ....
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
สภามหาวิทยาลัย ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2558
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรในสถานประกอบการด๎านอุตสาหกรรมเกษตร
8.2 วิศวกรออกแบบ และควบคุมการผลิตในสถานประกอบการด๎านเครื่องจักรกลเกษตร
8.3 นักวิขาการในสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8.4 นักวิชาการสถาบันวิจัยในหนํวยงานของภาครัฐและเอกชน
8.5 นักวิชาการทางด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจาภาคการเกษตรขนาดใหญํ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบ เนื่ องจากการขยายตัว อยํางตํอเนื่องของภาคการผลิ ตในอุตสาหกรรมและความต๎องการพึ่งพา
เทคโนโลยีตนเอง กํอให๎เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สํงผล
ตํอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรทางด๎าน
วิศวกรรมศาสตร๑ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล๎อมจากการผลิตพลังงานไฟฟูา การเพิ่มโอกาสการแขํงขันทาง
การค๎า และการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร๎างความ
มั่นคงให๎กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลําวต๎องมีความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในผลกระทบตํ อสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชํวยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสม
กับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร๑โดยเฉพาะทางด๎านวิศวกรรมศาสตร๑
จาเป็นต๎องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษานา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรนี้ ได๎ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู๎ความชานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็น
การสร๎างศักยภาพให๎ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน๎นการสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํ
เทคโนโลยี
ทางด๎านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ๑ เศรษฐศาสตร๑อุตสาหกรรม และ
สามารถประยุกต๑หรือบูรณาการเทคโนโลยีด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรได๎
อยํางหลากหลาย อาทิ
ด๎านพลังงานทดแทน ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านวัสดุ และด๎านชีววิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น ทั้งนี้เพื่อให๎มีการใช๎ทรัพยากรและ
วัตถุดิบที่มีอยูํอยํางประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันด๎านการผลิตเพื่อสํงออกและทดแทนการนาเข๎า
รวมทั้งสํงเสริมให๎ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีทั้งทางสั งคม วัฒนธรรม
และสวัสดิภาพสิ่งแวดล๎อม โดย
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรนี้ สามารถสร๎างวิศวกรหรือนักวิจัยที่มี
ความรู๎ และความสามารถในการทางานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให๎สามารถผลิ ต
บุคลากร นักวิชาการอยํางมีคุณภาพได๎ และยังชํวยสํงเสริมให๎การเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มีความ
เข๎มแข็งด๎านการพั ฒนางานวิ จั ยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นาและกาหนดทิศทางความก๎าวหน๎า
ทางด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในระดับประเทศ
และสอดคล๎องตํอแนวทางการพัฒนาประเทศอยําง
ยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นด๎าน
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ แ ละการสร๎ า งนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยําง
มีคุณภาพ และสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถํายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการ
แขํงขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุํงเน๎ นการพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสํงเสริมความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งนี้เพื่อให๎
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได๎แกํ กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ กลุํมวิชาภาษา กลุํม
วิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุํมวิชาบูรณาการ เปิดสอนโดยคณะ
ศิล ปศาสตร๑ คณะวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี ส าหรับกลุํ มวิช าบูรณาการ อาจสอนโดยคณะตํางๆ
ที่
เกี่ยวข๎องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได๎แกํ กลุํมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ กลุํมวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม กลุํมวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุํมวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุํมวิชาเสริมสร๎างประสบการณ๑ใน
วิชาชีพเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร๑ดังนี้
วิชาเฉพาะพื้นฐาน แบํงเป็น 2 กลุํมยํอย คือ กลุํมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ และ
กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุํมวิชาพื้นฐานทางวิ ศวกรรมแบํงเป็น 2 กลุํมยํอย คือ กลุํมวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมหลัก และกลุํมวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด๎าน แบํงเป็น 3 กลุํมยํอย คือ กลุํมวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุํมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
และกลุํมวิชาเสริมสร๎ างประสบการณ๑ในวิช าชีพ โดยกลุํมวิชาบังคั บทางวิศวกรรม แบํงออกเป็น 2 กลุํมยํอย
คือกลุํมวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุํมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรมกลุํมวิชาเลือกทางวิศวกรรม เป็น
กลุํมวิชาเลือกเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรมกลุํมวิชาเสริมสร๎างประสบการณ๑ในวิชาชีพ แบํงเป็น
2
ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศหรือ
ตํางประเทศ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร๑ และคณะตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไมํมี
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯ ประสานงานกับอาจารย๑ผู๎แทนจากภาควิชาหรือ
หลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให๎มีผลมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นไปตามที่ระบุ
ในหลักสูตร รวมทัง้ กาหนดให๎อาจารย๑ผู๎สอนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผล
การ
ดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บั ณฑิตมี ความรู๎ ความสามารถทางด๎านวิ ศวกรรมศาสตร๑ ทั้ง ด๎านทฤษฎีและปฏิบั ติ ประกอบกั บ
มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรให๎มีคุณธรรม มีสัม มาคารวะ รู๎จัก
กาลเทศะ ทาหน๎าที่พลเมืองดี รับผิดชอบตํอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติ ตนภายใต๎จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด๎วยความซี่อสัตย๑สุจริตและเสียสละ
1.2.2 ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ในศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ สามารถประยุกต๑ใช๎
ศาสตร๑ดังกลําวอยํางเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้นไปได๎
1.2.3 ผลิตบัณฑิตให๎มีความใฝุรู๎ในองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
สามารถพัฒนาองค๑ความรู๎ที่ตนมีอยูํให๎สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
และให๎คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ สามารถเลือกวิธีการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตให๎มีมนุษยสัมพันธ๑และมีความสามารถในการทางานรํวมกับผู๎อื่น มีทักษะในด๎าน
การทางานเป็นหมูํคณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได๎อยํางเหมาะสม และเป็นผู๎มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
1.2.5 ผลิตบัณฑิตให๎มีความสามารถในการติดตํอสื่อสาร และใช๎ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศและ
ศัพท๑ทางเทคนิคในการติดตํอสื่อสาร รวมถึงการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎เป็นอยํางดี
1.2.6 ผลิตบัณฑิตให๎มีทักษะทางด๎านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนาไปบูรณาการเพื่อ
ประกอบอาชีพทางด๎านวิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให๎มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
และตรงตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพ
ตามเกณฑ๑มาตรฐานและ
ข๎อบังคับของ สภาวิศวกร

กลยุทธ์
-พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช๎หลักสูตร
อยํางสม่าเสมอ
-จัดหลักสูตรให๎มีรายวิชา
สอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ๑ของสภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร -สนับสนุนบุคลากรด๎านการเรียน
ผู๎สอน
การสอนเพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็ง
ด๎านวิชาการ อาทิ การอบรม
การปฏิบัติงานรํวมกับ
สถานประกอบการและ
การศึกษาตํอ
3. พัฒนาห๎องปฎิบัติการ
-เพื่อให๎การเรียนการสอนสาขา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการ
พัฒนาห๎องปฏิบัติการด๎าน
การทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.)
เชํน เครื่องเกี่ยวนวดข๎าว
รถแทรกเตอร๑เพื่อการเกษตร
เครื่องสีข๎าว และเครื่องมือปลูกพืช
เป็นต๎น
-พัฒนาห๎องปฎิบัติการด๎าน
เทคโนโลยีความแมํนยา
ทางการเกษตร (Precision
agriculture)
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง
กับการปรับหลักสูตร
-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
-หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ๑ข๎อบังคับของสภา
วิศวกร
-หลักสูตรที่เกี่ยวข๎องผํานการ
รับรองจากสภาวิศวกร
-อาจารย๑ผู๎สอนประจาหลักสูตรทุก
คนได๎รับการสนับสนุนในการเข๎า
รับการอบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย๑ที่เพิ่มขึ้น
-เอกสารแตํงตั้งการเป็นศูนย๑
ทดสอบเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร จากสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
(มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม

-รายการครุภัณฑ๑ด๎านเทคโนโลยี
ความแมํนยาทางการเกษตรที่
ดาเนินการจัดซื้อ

4. สถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม

-พัฒนาห๎องปฎิบัติการด๎าน
การออกแบบผลิตชิ้นสํวน
เครื่องจักรกลด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ (Solid cam)
เพื่อให๎เป็นห๎องปฎิบัติการสาหรับ
ฝึกนักศึกษาและภาคเอกชน
โดยรํวมมือกับภาคเอกชนที่มี
ประสบการณ๑สูง ในการจัดตั้ง
ศูนย๑ฝึกฯ
-ดาเนินกิจกรรมของสาขาวิชา
รํวมกับสภาอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ๑และเครือขํายให๎กับ
อาจารย๑ ในการทางานรํวมกับ
สถานประกอบการ
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-การดาเนินการเซ็นต๑เอกสาร
ความรํวมมือ(MOU) ในการจัดตั้ง
ศูนย๑ฝึกด๎าน Solid cam ระหวําง
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ และ
ภาคเอกชน

-เอกสารแตํงตั้งเป็นคณะทางาน
ให๎กับสภา อุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบํงออกเป็นสองภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ แบํงออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อย
กวําสิบห๎าสัปดาห๑ตํอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมํรวมเวลาสาหรับการสอบด๎วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร๎อน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไมํมี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา สายวิทยาศาสตร๑ -คณิตศาสตร๑
หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชํางอุตสาหกรรมหรือเทียบเทํา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
มาเป็ น การเรี ย นในระดับอุดมศึกษา มีรู ปแบบที่แตกตํ างไปจากเดิม เนื้อหารายวิช ามีความเข๎มข๎นมากขึ้น
โดยเฉพาะรายวิ ช าชี พ ซึ่ ง ต๎ อ งอาศั ย รายวิ ช าพื้ น ฐานทางด๎ า นวิ ศ วกรรมศาสตร๑ อาทิ รายวิ ช าแคลคู ลั ส
รายวิชาฟิสิกส๑และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสํวนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข๎าสูํเกณฑ๑มาตรฐานสากล
แตํจ ากประสบการณ๑ในหลักสู ตรที่ใช๎ป ระกอบการเรียนการสอน กํอนจะมีห ลักสู ตรปรับปรุงฉบับนี้ พบวํา
รายวิชาพื้นฐานตํางๆ เหลํานี้ นักศึกษามีความรู๎ที่ไมํเพียงพอตํ อการมาตํอยอดในระดับอุดมศึกษาทาให๎เกิด
ปัญหาในระหวํางการเรียนการสอนภาคปกติทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดให๎มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แนะนาการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ
และการแบํงเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
2. มอบหมายหน๎ า ที่ อ าจารย๑ ที่ ป รึ ก ษาให๎ แ กํ อ าจารย๑ ทุ ก คน ท าหน๎ า ที่ ส อดสํ อ งดู แ ลตั ก เตื อ น
ให๎คาปรึกษาแนะนา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยูํในความดูแลจากอาจารย๑ผู๎สอน
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย๑ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข๎าพบเพื่อขอคาแนะนาได๎
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกลําว โดย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร๑
หรือคณะที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมให๎กับนักศึกษาทางด๎านวิชาการให๎มีความสัมพันธ๑ระหวํางรุํนพี่และรุํนน๎องภายใต๎
การดูแลของอาจารย๑ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
150
คาดว่าจะจบการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
2561
2562
คําบารุงการศึกษา
128,000,000 131,200,000 134,400,000 137,600,000 140,800,000
/คําลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 137,315,500 145,478,300 153,641,10
61,803,900
169,966,000
รวมรายรับ
265,315,500 276,678,300 288,041,100 299,403,900 310,766,700
2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. คําใช๎จํายบุคลากร
2. คําใช๎จํายดาเนินงาน
(ไมํรวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจํายระดับ
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
คําครุภัณฑ๑
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

85,647,200
25,997,100

89,469,700
26,037,400

93,292,200
26,077,700

-

-

-

2561

2562

97,1 4,700 100,937,200
26,118,000 26,158,300
-

-

57,600,000 59,040,000 60,480,000 61,920,000 63,360,000
169,244,300 174,547,100 17 ,849,90 185,152,700 190,455,500
0
3,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000
202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700
4,000
50,591

4,100
51,699
10

4,200
52,755

4,300
53,761

50,320,000
50,320,000
40,775,50
0
4,400
54,722

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด๎วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกตามแผนภูมิ
ตํอไปนี้
คณะ
คณะ
ภาควิ
ภาควิ
ชาช/าสาขาวิชา
สาขาวิ
สาขาวิ
ชาวิชศาวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ชา/กลุ
วิชแขนงวิ
าเอก/กลุ
ํมวิช่มา วิชา
ปีทปี ี่คทีวรศึ
กษา
่ควรศึ
กษา
ลาดับวิบชวิาในหมวด
ชาในหมวดวิชา
ลาดั
XX– X X X – X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
ตาแหนํงที่
ตาแหนํงที่
ตาแหนํงที่
ตาแหนํงที่
ตาแหนํงที่
ตาแหนํงที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิชาเอก/กลุํมวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนํวยกิต
คาบเรียนทฤษฎี
คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X

(X - X - X)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-110-003 มนุษยสัมพันธ๑
3(3-0-6)
Human Relations
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
01-210-006 มนุษย๑กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
01-210-008 การใช๎เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 1
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
01-310-006 การอํานและการเขียนทางวิชาการ
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

Academic Reading and Writing
01-310-007
01-310-009
01-320-004
01-320-006
01-320-007
01-320-008
01-330-001
01-330-007
01-341-001
01-342-001
01-343-001
01-344-001

การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
การอํานภาษาอังกฤษ
English Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentations
การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
Writing for Everyday Life
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น
Basic Japanese Conversation
ภาษาเขมรเบื้องต๎น
Basic Khmer
ภาษาบาฮาซาเบื้องต๎น
Basic Bahasa
ภาษาพมําเบื้องต๎น
Basic Burmese
ภาษาเวียตนามเบื้องต๎น
Basic Vietnamese

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
09-000-001 ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-050 คณิตศาสตร๑ทั่วไป
General Mathematics
09-121-045 สถิติทั่วไป
General Statistics
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and Environment
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

09-311-052
09-410-044

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
Science and Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
01-610-005 การจัดและการบริหารคํายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
01-610-006 การฝึกด๎วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Weight Training for Health
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
01-000-001 ทักษะทางสังคม
Social Skills
และให้เลือกศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน๑
Thai Life Style in Globalization
01-010-009 ทักษะการเรียนรู๎สูํความสาเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014 การควบคุมน้าหนักและรูปรํางเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016 มนุษย๑กับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)

01-310-017
01-310-018
09-090-010
04-000-301

มองโลกผํานวรรณกรรม
Life Seen through Literature
สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
วิทยาศาสตร๑กับธรรมชาติ
Science and Nature
การจัดการในองค๑กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
09-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141 ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143 ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-311-202 กลศาสตร๑วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
04-311-203 กลศาสตร๑วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
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04-311-205
04-311-204
04-411-102
04-411-203
04-621-101
04-720-201

กลศาสตร๑ของไหล
Fluid Mechanics
เธอร๑โมไดนามิกส๑
Thermodynamics
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
Computer Programming
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

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

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-2)
Engineering Workshop
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
04-811-201 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการออกแบบสาหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3-5)
Computer Aids Design for Agricultural Engineers
04-811-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
1(0-3-1)
Laboratory for Agricutural Machinery Engineering 1
04-811-403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
1(0-3-1)
Laboratory for Agricutural Machinery Engineering 2
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 42 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-812-301 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Theory of Agricultural Machines
04-812-302 ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
3(3-0-6)
Power for Agricultural Systems
04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Machinery Design
04-812-304 เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับระบบการเกษตร
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines for Agricultural Systems
04-812-305 การถํายเทความร๎อนและมวลสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Heat and Mass Transfer for Agricultural Engineering
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04-812-306
04-812-407
04-812-408

การทาความเย็นและระบบเก็บรักษาด๎วยความเย็น
Refrigeration and Cold Strorage Systems
การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
Vibration for Agricultural Engineering
การควบคุมกาลังของไหลสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
Fluid Power Control for Agricultural Engineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาเฉพาะบูรณาการทางวิศวกรรม
4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนื้
04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1(1-0-2)
Preparation for Agricultural Machinery Engineering Project
04-812-410 โครงงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(1-6-4)
Agricultural Machinery Engineering Project
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
14 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนื้
04-812-311 เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 1
04-812-312 วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Tractors Engineering
04-812-313 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Process Engineering
04-812-314 วิศวกรรมการจัดการดินและน้า
2(2-0-4)
Soil and Water Management Engineering
04-812-415 การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Building Structural Design
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากกลุม่ วิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชา การออกแบบผลิต เครื่องจักรกลเกษตร และการจัดการทางวิศวกรรมเกษตร
04-813-301 เครื่องจักรกลเกษตร 2
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 2
04-813-402 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานในการผลิตสาหรับอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
เครื่องจักรกลเกษตร
Computer Aided manufacturing for Agricultural Machinery Industry
04-813-403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรประยุกต๑
3(2-3-5)
Applied Agricultural Machinery Design
04-813-404 ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑เบื้องต๎นสาหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3-5)
Introduction to Finite Element Method for Agricultural Engineers
04-813-405 การจัดการเครื่องต๎นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Power and Machinery Management
04-813-406 การจัดการของเสียและควบคุมคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
18

Wastes Management and Quality Control for Agricultural Industry
2) กลุ่มวิชาหุ่นยนต์ ความแม่นยาทางการเกษตร และพลังงานทดแทน
04-813-407 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและระบบจําย
Fans Pumps Compressors and Distribution Systems
04-813-408 เครื่องจักรกลไฟฟูาในอุตสาหกรรมเกษตร
Electrical Machine in Agricultural Industry
04-813-409 หุํนยนต๑ทางการเกษตร
Robotics in Agriculture
04-813-410 เทคโนโลยีความแมํนยาทางการเกษตร
Precision Agriculture Technology
04-813-411 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
Renewable Energy for Agiculture
04-813-412 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Selected topics in Agricultural Machinery Engineering

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

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
แผนที่ 1 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพร๎อมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
04-000-403 สหกิจศึกษาตํางประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
แผนที่ 2 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพร๎อมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
04-000-303 ฝึกงาน
Job Training
04-000-304 ฝึกงานตํางประเทศ
International Job Training
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร แตํต๎องไมํซ้ากับวิชาใน
แผนการศึกษา และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตหรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชา
อื่น ๆ ที่เปิ ด สอนในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุรีโ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx
01-610-xxx
01-320-001
04-411-102
04-720-201
09-11 -141
09-410-141
09-410-142

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รายวิชาสังคมศาสตร๑
กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
รวม

3
1
3
3
3
3
3
1
20

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-311-202
04-411-101
04-621-101
09-210-121
09-210-122
09-111-142
09-410-143
09-410-144

x
x
2
3
0
0
0
3

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

กลศาสตร๑วิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
รวม

3
3
3
3
1
3
1
20

3
1
2
3
0
3
3
0
หน่วยกิต

6
3
0
3
0
0
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4
5
6
1
6
6
1

ศึกษา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วยตนเอง
2
0
6
2
2
หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101

x
x
2
2
3
3
3
0
หน่วยกิต

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
x
5
5
6
6
6
1

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
01-000-001
01-010-009
01-320-003
04-311-204
04-411-203
09-121-xxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รายวิชามนุษยศาสตร๑
ทักษะทางสังคม
กลุํมวิชาบูรณาการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
เธอร๑โมไดนามิกส๑
ก ะ วนการผลิต
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑กับคณิตศาสตร๑
รวม

3
3
2
3
3
3
3
20

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-310-xxx
01-320-002
-311-203
04-311-205
04-811-201
09-111-243
09-000-001

x
0
x
2
0
0
0

3
3
3
3
3

x
2
3
3
2

x
2
0
0
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
5
6
6
5

3
3

3
2

0
3

6
5

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

กลุํมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กลศาสตร๑วสั ดุ
กลศาสตร๑ของไหล
คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการออกแบบสาหรับวิศวกร
เกษตร
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 3
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-812-311
04-812-302
04-812-303
04-812-304
04-812-313
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

x
3
x
2
3
3
3
หน่วยกิต
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หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

เครื่องจักรกลเกษตร 1
ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับระบบการเกษตร
วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

21

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
6
x
5
6
6
6

3
3
3
3
3
3
3
21

2
3
3
3
2
X
X
หน่วยกิต

3
0
0
0
3
X
X

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5
6
6
6
5
X
X

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-000-302
04-812-301
04-811-302
04-812-305
04-812-306
04-812-309
04-812-314
04-812-312
04-813-xxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การเตรียมความพร๎อมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
การถํายเทความร๎อนและมวลสาหรับ
งานวิศวกรรมเกษตร
การทาความเย็นและระบบเก็บรักษาด๎วยความเย็น
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
วิศวกรรมการจัดการดินและน้า
วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อการเกษตร
วิชาชีพเลือก
รวม

สหกิจศึกษา
หรือ
สหกิจศึกษาตํางประเทศ
รวม

04-812-415
04-812-410
04-813-xxx
04-813-xxx

3
1
2
3
3
20

3
0
1
0
2
0
2
3
x
x
หน่วยกิต

6

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-811-40
04-812-407
04-812-408

0
3
0
3

2
0
3
0

6
2
4
5
x

ศึกษา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วยตนเอง
6
0
40
0

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401
หรือ
04-000-403

1
3
1
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
6
1
6

หน่วยกิต

1
3
3

0
3
3

3
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
6
6

3
3
3
3
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3
1
X
X
หน่วยกิต

0
6
X
X

6
4
X
X

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
การควบคุมกาลังของไหลสาหรับงานวิศวกรรม
เกษตร
การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อการเกษตร
โครงงานวิศวก มเครื่องจักรกลเกษตร
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม

22

2) แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx
01-610-xxx
01-320-001
04-411-102
04-720-201
09-111-141
09-410-141
09-410-142

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รายวิชาสังคมศาสตร๑
กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
รวม

3
1
3
3
3
3
3
1
20

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-311-202
04-411-101
04-621 01
09-210-121
09-210-122
09-111-142
09-410-143
09-410-144

กลศาสตร๑วิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
รวม

3
3
3
3
1
3
3
1
20

3
1
2
3
0
3
3
0
หน่วยกิต

0
6
3
0
3
0
0
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
4
5
6
1
6
6
1

ศึกษา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วยตนเอง
2
0
6
2
2
หน่วยกิต

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-00 00
01-010-xxx
01-210-xxx
01-320-003
04-311-204
04-411-203
09-121-xxx

x
x
2
3
0
0
0
3

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101

x
x
2
2
3
3
3
0
หน่วยกิต

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
x
5
5
6
6
6
1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทักษะทางสังคม
กลุํมวิชาบูรณาการ
รายวิชามนุษยศาสตร๑
สนทนาภาษาอังกฤษ
เธอร๑โมไดนามิกส๑
กระบวนการผลิต
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑กับคณิตศาสตร๑
รวม

3
x
3
3
3
3
3
20
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3
x
x
2
3
3
3
หน่วยกิต

0
x
x
2
0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
x
x
5
6
6
6

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-xxx
04-311-203
04-311-205
01-320-002
04-811-201
09-000-001
09-111-243

กลุํมวิชาภาษา
กลศาสตร๑วสั ดุ
กลศาสตร๑ของไหล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการออกแบบสาหรับวิศวกร
เกษตร
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลย
สารสนเทศ
แคคูลัสสาหรับวิศวกร 3
รวม

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-812-311
04-812-302
04-812-303
04-812-304
04-812-313
xx-xx -xxx
xx-xxx-xxx

04-812-312
04-812-314
04-81 -xxx

เครื่องจักรกลเกษตร 1
ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับระบบการเกษตร
วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

3

5

3
0
หน่วยกิต

6

x
3
3

3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

2
3
3
3
2
X
X
หน่วยกิต

3
0
0
0
3
X
X

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การเตรียมความพร๎อมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
การถํายเทความร๎อนและมวลสาหรับ
งานวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อการเกษตร
วิศวกรรมการจัดการดินและน้า
วิชาชีพเลือก
รวม

1
1
3
3
3
2
3
16

0
0
3
3

2
3
0
0

2
3
2
0
X
X
หน่วยกิต

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5
6
6
6
X
X
ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
1
6
6
5
4
X

ศึกษา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วยตนเอง
3
0
40
0

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-303
หรือ
04-000-304

2

3
3
3
3
3

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-000-303
04-811-302
04-812-301
04-812-305

2

x
0
0
2
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
6
6
5
5

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ฝึกงาน
หรือ
ฝึกงานตํางประเทศ
รวม

3
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หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402
04-812-306
04-812-309
04-813-xxx
04-813-xxx

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
การทาความเย็นและระบบเก็บรักษาด๎วยความเย็น
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-811-403
04-812-410
04-812-407
04-812-415
04-812-408

3
3
1
3
3
13

0
3
1
X
X
หน่วยกิต

6
0
0
X
X

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อการเกษตร
การควบคุมกาลังของไหลสาหรับงานวิศวกรรม
เกษตร
รวม
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1
3
3
3
13

0
1
3
3
3
หน่วยกิต

3
6
0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
3
6
2
X
X

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
4
6
6
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสาคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับวิชามนุษยสัมพันธ๑ พฤติกรรมของมนุษย๑ มนุษยสัมพันธ๑
ในครอบครั ว มนุ ษยสั ม พัน ธ๑ตามพื้ นฐานวัฒ นธรรมไทย หลั ก ธรรมของศาสนากั บมนุษ ย
สัมพันธ๑ มนุษยสัมพันธ๑ในหนํวยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทางาน ผู๎นากับมนุษย
สัมพันธ๑ การติดตํอสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ๑ และการฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี
Importance and theories related to human relations, human behavior, human
relations in families, human relations based on Thai culture, religious doctrine
in human relations, corporate human relations in work, work motivation,
leadership and human relations, communication and training for good human
relations
01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความส าคั ญ ของสั ง คมกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มลพิษสิ่งแวดล๎อมและการควบคุม การวิเคราะห๑ระบบ
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural
resources and environment, environment pollution and control, system
analysis and assessment of impacts on environment for appropriate
environment management

01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็นมาความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบยั่ งยื น แนวคิ ดและแนวปฏิ บัติ ของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่อ นาไปสูํ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย กรณีตัวอยํางเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems in
Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in Thailand

26

01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม การกาเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ๑ทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
และปัญหาสาระสาคัญทางการเมือง การปกครองไทย
The emergence of society, formation of state, forms, of administration,
political ideology, political procedure, government regulations and political
crisis administration problems of Thailand

01-110-015

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ๎มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคม และกฎหมายแรงงานสัมพันธ๑
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment
Compensation law, the social security law and the labor relation law

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารสนเทศ รายงานทางวิ ช าการ แหลํ ง สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศและบริ ก าร
สารสนเทศ การสืบค๎นและรวบรวมบรรณานุกรม การประเมิน การวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑
และการอ๎างอิง การจัดทารูปเลํมรายงานทางวิชาการ
Information, academic report writing, information source, information service
and resource, information and bibliography retrieval, evaluating, analyzing,
synthesizing and citation, compilation of papers with academic report writing
standards
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบขํายของปรัชญา ปัญหาหลักและแนวคิดสาคัญทางปรัชญา
ความหมายของมนุษย๑ คุณคําของชีวิตและการอยูํรํวมกัน มนุษย๑กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
มนุษย๑กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with others,
man and professional code of ethics, man and professional code of ethic
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01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษย๑กับเหตุผล การคิด การอ๎างเหตุผล การอ๎างเหตุผลนิรนัยกับการอ๎างเหตุผลอุปนัยเหตุผล
วิบัติ ลักษณะของข๎ออ๎างเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบข๎ออ๎างเหตุผลในชีวิตประจาวัน
Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive argumentation,
fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and verification of an
argumentum daily life
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอ๎างเหตุผล การใช๎เหตุผลที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน จริยศาสตร๑และจริยธรรมทาง
ศาสนา การเรียนรู๎จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม คํานิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, learning
and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and professional
code of ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
พื้นฐานวัฒนธรรม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตํางชาติที่มีตํอวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมไทย การเผยแพรํและสร๎างสรรค๑วัฒนธรรมไทยและการพัฒนาวัฒนธรรมไทย
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures
influencing Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural
conservation and promotion, Thai cultural dissemination and creation and
Thai cultural development
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คาศัพท๑ สานวน ภาษาที่ใช๎ในการบอกข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ความสนใจ
การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ๑ตํางๆ การเขียนข๎อความสั้นๆ การฟังและอํานข๎อความสั้นๆ
จากสื่อตํางๆ เสริมสร๎างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด๎วยตนเอง การเสริมสร๎างนิสัยการเรียน
ภาษาอังกฤษด๎วยตนเองโดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal information,
routines and interests communicating with short conversations in various
situations, writing short statements, listening to and reading short and simple
texts, self-study using language software
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01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คาศัพท๑ สานวน ภาษาที่ใช๎ในการเลําเรื่อง อธิบาย และให๎เหตุผล การสนทนาอยํางตํอเนื่อง
ในสถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจาวัน การเขียนบรรยายสั้นๆ การฟังและการอํานเนื้อหา
ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องจากสื่อตํางๆ การเสริมสร๎างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด๎ วยตนเองโดยใช๎
โปรแกรมสาเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling
stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging of
information, writing of short and connected descriptions, listening to and
reading of longer texts, self-study using language software
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คาศั พท๑ ส านวนและโครงสร๎า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ๑ ตํา งๆ ที่ เหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speaker’s culture
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลั ก การสื่ อ สาร ความรู๎ พื้ น ฐานการใช๎ ภ าษาไทย การฟั ง อยํ า งมี วิ จ ารณญาณ การอํ า น
จับใจความและวิเคราะห๑ ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการพูดใน
โอกาสตํางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading for
main ideas and analysis, writing for communication in daily life and speaking
on different occasions
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลั ก การอํ า นเอกสารทางวิ ช าการ หลั ก การเขี ย นทางวิ ช าการ การอํ า นและเขี ย นสรุ ป
สาระสาคัญ การศึกษาค๎นคว๎า และการนาเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,
information research and academic presentations
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01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลั กและศิ ล ปะในการเขี ยน ประเภทของการเขี ยน และการเขี ย นเพื่อ น าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations
01-310-009 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาตํอรอง การพูดเพื่อนาเสนองาน การพูดในที่
ประชุมชน การพูดในสถานการณ๑และโอกาสตํางๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral,
presentation public speaking in various situation and on various occasions
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่องที่อํา นคาศัพท๑ สานวนและข๎อความ กลวิธีการอําน การพัฒนา
ความสามารถการอํานภาษาอังกฤษ
Finding meanings of words, expressions, and statements, Reading strategies,
development of reading abilities
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คาศัพ ท๑ ส านวน และโครงสร๎า งภาษา การฟัง พู ด อํ านและเขี ยน เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ๑ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing based on environment, science and technology topics.ge software
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คาศัพท๑ สานวน โครงสร๎างภาษาในการนาเสนองานในแตํล ะขั้นตอน การใช๎วจนภาษา
และอวจนภาษาการใช๎สื่อประกอบการนาเสนองาน การใช๎เลขภาพ การตั้งคาถามและการ
ตอบคาถามระหวํางนาเสนองาน การเตรียมตัวของผู๎นาเสนองาน
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages in
presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion and
answering questions, and preparation for presentations

30

01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิ ดตําง (ชนิ ดของประโยค) ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกั บยํอหน๎า การเขียนยํอหน๎าสั้ นๆ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจาวัน การกรอก
แบบฟอร๑ม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑เกี่ยวกับการแนะนาตัวเอง การไปเที่ยว
ในวันหยุด การเชิญชวน การตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญชวน และการจองห๎องพักโรงแรม
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short paragraph
writing of personal information of oneself, friends, or family members, writing
about daily activities, form filling, letters and electronic mails about self
introduction, invitations, accepting and refusing invitations and hotel
reservation
01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช๎อักษรโรมัน กากับเสี ยง การเขียนตัว อักษรจีนโดยใช๎มาตรฐานเดียวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น การฟั ง พู ด อํ า นและเขี ย นตั ว เลข
ค าศั พ ท๑ และประโยคที่ ใ ช๎ บํ อ ยใน
ชีวิตประจาวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic listening,
speaking, reading and writing number, words and sentences frequently used in
everyday life

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุนในรูปแบบตํางๆ โดยอาศัยสถานการณ๑จาลองจากสถานการณ๑จริงที่ผู๎เรียน
จะต๎องพบในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฝนให๎สามารถใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํว เมื่อชานาญขึ้น สามารถนา
คาศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ มาประกอบเพื่อขยายขอบเขตของบทสนทนาให๎กว๎างตํอไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational conversation
practice with focus on fluency and relevant vocabulary use and further
extension of conversation
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสี ยง ตัวอักษร คาศัพท๑พื้นฐาน โครงสร๎างไวยากรณ๑ ประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต๎น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Khmer
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01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสีย ง ตัวอักษร คาศัพท๑พื้นฐาน โครงสร๎างไวยากรณ๑ ประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต๎น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Bahasa
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสี ยง ตัวอักษร คาศัพท๑พื้นฐาน โครงสร๎างไวยากรณ๑ ประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษาพมําเบื้องต๎น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Burmese
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ระบบเสี ย ง ตัวอักษร คาศัพท๑พื้นฐาน โครงสร๎างไวยากรณ๑ ประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต๎น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Vietnamese
09-000-001

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู๎พื้นฐานการใช๎คอมพิวเตอร๑ การใช๎โปรแกรมสานักงาน ได๎แกํ โปรแกรม ประมวลผลคา
การใช๎โปรแกรมตารางคานวณ การใช๎โปรแกรมนาเสนอ การใช๎อินเทอร๑เน็ตและการสื่อสาร
สั ง คมออนไลน๑ ได๎ แ กํ เครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข๎ อ มู ล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส๑แบบภายในและภายนอกองค๑กร การทํองเครือขํายอินเทอร๑เน็ตและความรู๎
ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน๑
Computing fundamentals, key application such as word processor (Microsoft
Word), Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft PowerPoint)
living online such as computer network, communication technology,
electronic mail for inside and outside organization, internet explorer and
general knowledge about online living
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09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
เรขาคณิตวิเคราะห๑ ฟังก๑ชัน กราฟของฟังก๑ชัน ฟังก๑ชันผกผัน ฟังก๑ชันพีชคณิต ฟังก๑ชันเลข
ชี้กาลัง ฟังก๑ชันลอการิทึม ฟังก๑ชัน ตรีโกณมิติ ฟังก๑ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก๑ชันไฮเพอร๑โบลิก
ลิ มิ ต และความตํ อ เนื่ อ งอนุ พั น ธ๑ อนุ พั น ธ๑ ข องฟั ง ก๑ ชั น พี ช คณิ ต การประยุ ก ต๑ ข องอนุ พั น ธ๑
เบื้องต๎น ปริพันธ๑และการประยุกต๑ปริพันธ๑เบื้องต๎น
Analytic Geometry, functions, graph of functions, inverse functions, algebraic
functions, exponential functions, logarithmic functions, trigonometry functions,
inverse trigonometry functions, hyperbolic functions, limits and continuity,
derivatives, derivatives algebraic functions, introduction to integral and
applications of integrals
09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนําจะเป็น ตัวแปรสุํม การแจกแจง ตัวแปรสุํม การสุํมตัวอยําง
การแจกแจงของตัวอยําง การประมาณคํา การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุํมเดียว
และการทดสอบไคสแควร๑
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, Chi-squared test

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑
มลพิษสิ่งแวดล๎อม และการจัดการสิ่งแวดล๎อม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีววิทยา เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ๑ มลพิษสิ่งแวดล๎อม การดารงชีวิตโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียง
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of
biology, community’s economy, sufficiency economy and ecosystem,
biodiversity, biotechnology, natural resources and conservation, environmental
pollutions, sufficiency economy for living
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09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ คอมพิวเตอร๑และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิ ตไฟฟูาและเครื่องใช๎ไฟฟูา วัสดุศาสตร๑เบื้องต๎น สิ่งแวดล๎อม
และมลพิษทางสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีด๎านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร๑และความก๎าวหน๎า
ทางอวกาศ
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge ,
computer and information technology, production of electricity and electric
appliances, introduction to material science, environment and environmental
pollution, renewable energy technology, astronomy and advanced space
technology
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
กีฬาประเภทบุคคล เชํน กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง วํายน้า
และเทเบิ ล เทนนิ ส เป็ น ต๎ น ความรู๎ ทั่ ว ไปของกี ฬ าวิ ธี ก ารเลํ น และการแขํง ขั น กฎ กติ ก า
พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม
Individual Sports; for example, athletics, social dance, judo, badminton,
petanque, swimming, table tennis, etc.; general knowledge of sports, how
to play and competition, rules, and physical, mental, emotional and social
development
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เชํน ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลํย๑บอล ซอฟท๑บอล เป็นต๎น
ความรู๎ทั่วไปของกีฬา วิธีการเลํนและการแขํงขัน กฎ กติกา พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ
อารมณ๑ และสังคม
Team Sports e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball, softball;
general knowledge of sports, how to play them in competitions; rules; and
physical, mental, emotional and social development
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการแบบตํ า งๆ และเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and selecting
appropriate recreational activities
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01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารคํายพักแรม ประเภทของการจัดคํายพักแรมและกิจกรรมคํายพักแรม
ภาวะผู๎นาในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการคํายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in
organizing activities and camping evaluation management
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร๎างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ หลัก
และวิธีการฝึกด๎วยน้าหนัก เลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for
health, principles and methods of weight training, selecting appropriate
weight training programming
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับองค๑ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ประวัติ
ความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพื้นฐาน ประยุกต๑การลีลาศเพื่อเสริมสร๎างสุขภาพ
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history of
social dance, basic skills, applying social dance for good health
01-000-001

ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
ความสาคัญของทักษะทางสังคม การพัฒนาสุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ การเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ ดี มารยาททางสังคม องค๑กร และการ
ทางานเป็นทีม การคิดและการแก๎ปัญหา ความรับผิด ชอบตํอตนเองและการมีจิตสาธารณะ
ตลอดจนการสร๎างนิสัยในสถานประกอบการ
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment,
development of personality, how to create human relations, being good
leadership and followership, social manners, organization and teamwork,
thinking and problem solving, self-responsibility and having public
consciousness (public mind), including creating habits in workplace
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01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตร๑และสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน๑ ศิลปวัฒนธรรมไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมตํอสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช๎วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน สังคมกับการเมืองการ
ปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
History and society in globalization era, Thai art and culture in world
civilization changes and mass culture, roles of religions and morals on Thai
society, concepts of sufficient economy, adapting ways of life for sustainable
environment, society, politics and Thai government, rights and freedom of
Thai people
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรั บ รู๎ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสมรรถนะแหํ ง ตน การก ากั บ ตนเอง การพั ฒ นาทั ก ษะสูํ
ความสาเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success,
and development of information technology and communication skills
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนา
และการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด๎านการแตํง
กาย การใช๎ภ าษาเพื่อการสื่ อสาร การคิดสร๎างสรรค๑ มารยาททางสั งคม ความฉลาดทาง
อารมณ๑ การเสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ ความเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories
of personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, personality development in clothing, language for
communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human
relations, Leadership and followership
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01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระบบสิ่งแวดล๎อมกับชีวิตประจาวัน สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อมที่มี
ผลกระทบตํอการดารงชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และรูปแบบ
ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล๎อมในอนาคต
Concepts on integration of environmental system to daily life, environmental
situation which impacts human living, friendly environmental practice and
forms of ways of life for better future environment
01-010-014 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Weight Control and Body Shapes for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปรํางประเภทตํางๆ อาหารเพื่อสุขภาพและการ
ควบคุมน้าหนัก การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food and
weight control, exercise for health
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
Man and Decent Life
ความหมายของชี วิ ต ที่ ง ดงาม สิ่ ง ดี ที่ สุ ด ที่ เ ราควรแสวงหา ความงามในบุ ค คลต๎ น แบบ
มหัศจรรย๑แหํงการคิดเชิงบวก การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข๑ การฝึกสติ
และการสร๎างจิตสาธารณะ
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles of
positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness” training
and public minding
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
Life Seen through Literature
เนื้ อ หา รู ป แบบ แนวคิ ด ของวรรณกรรม การวิ เ คราะห๑ โ ดยอาศั ย ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท๎อนของ
สังคมจากวรรณกรรมไทย
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as
reflected in Thai literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน๑ และภาพสังคมที่สะท๎อนจากบทเพลงไทย
Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song
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09-090-010

วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑ประกอบ
ของธรรมชาติ ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ การกระจายตัวและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหารจัดการและการเลือกใช๎เทคโนโลยีที่กํอให๎เกิดความสมดุลระหวํางธรรมชาติกับ
วิทยาศาสตร๑
Nature and evolution of science and technology, relationship among natural
compositions, natural phenomenon, distribution and consumption of natural
resources, management and appropriate use of eco-technology

04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองค๑กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การคานวณต๎นทุน งบทาง
การเงิน การวิเคราะห๑ทางเศรษฐศาสตร๑ การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ การบริหาร
องค๑กร การบริหารทรัพยากรมนุษย๑ การเป็นผู๎ประกอบการ การบริหารหํวงโซํอุปทาน และ
การบริหารโครงการ
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost calculation,
financial statement, economical analysis, project feasibility study, organization
management, human resource management, entrepreneurship, supply chain
management and project management
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟัง ก๑ชั น ลิ มิ ตและความตํอ เนื่ อง การหาอนุ พั นธ๑ รู ปแบบยัง ไมํ กาหนด การประยุก ต๑ข อง
อนุ พั น ธ๑ การหาปริ พั น ธ๑ เทคนิ ค ของการหาปริ พั น ธ๑ การประยุ ก ต๑ ข องปริ พั น ธ๑ จ ากั ด เขต
พีชคณิตเวกเตอร๑ในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, applications
of differentiation, integration, techniques of integration, applications of definite
integral, algebra of vectors in three-dimensional space
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09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineers 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก๑ชันคําเวกเตอร๑ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟังก๑ชันคําเวกเตอร๑ของหนึ่งตัวแปร เส๎น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก๑ชัน
คําจริงของสองตัวแปรและการประยุกต๑ แคลคูลัสของฟังก๑ชันคําจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยุกต๑
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one
variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines planes
and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued functions of
two variables and applications, calculus of real - valued functions of multiple
variables and applications
09- 111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09–111–142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09–111–142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ๑เบื้องต๎นและการประยุกต๑ การหาปริพันธ๑เชิงตัวเลข ปริพันธ๑ไมํตรงแบบ
ปริพันธ๑ตามเส๎นเบื้องต๎น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร๑ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจาย
อนุกรมเทย๑เลอร๑ของฟังก๑ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical integration,
improper integration, introduction to line integrals, mathematical induction,
sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary
functions
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร๎างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางพีริ
ออดิ ก พัน ธะเคมี มวลสารสั ม พั นธ๑ สารละลายและสมบั ติ คอลลิ เ กทีฟ สมบั ติข องแก๏ ส
ของแข็งของเหลว สมดุลเคมีสมดุลไอออนในน้าจลน๑ศาสตร๑เคมี ธาตุ เรฟพรี-เซนเททีฟ
อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in periodic
table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas
liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion equilibrium in water and
kinetic chemistry , representative elements, non-metal, transition elements
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09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน : 09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or Concurrent Enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร๑ สมบัติของธาตุและสารประกอบ มวลสาร
สัมพันธ๑ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๏ส โครงสร๎างของผลึกสามัญบางชนิด
สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร๑เคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds properties,
stoichiometry, solution and colligative properties, gas properties, crystalline
structure, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction, kinetic chemistry
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร๑ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร๑ของไหล ความร๎อน
และการถํายโอนความร๎อน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical
properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics,
heat and heat transfer, and sound waves
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or Concurrent Enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร๑ของไหล
ความร๎อนและการถํายโอนความร๎อน คลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟู า สถิ ต แมํ เ หล็ ก -ไฟฟู า ไฟฟู า กระแสตรง ไฟฟู า กระแสสลั บ คลื่ น แมํ เ หล็ ก ไฟฟู า
ทัศนศาสตร๑ และฟิสิกส๑ยุคใหมํ
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic
wave, optics, and modern physics
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09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน
และ 09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or Concurrent Enrollment
and 09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ไฟฟู า สถิ ต แมํ เ หล็ ก -ไฟฟู า ไฟฟู า กระแสตรง ไฟฟู า กระแสสลั บ
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ทัศนศาสตร๑และฟิสิกส๑ยุคใหมํ
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรง ผลลัพธ๑ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส๑และไคเนติกส๑ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข๎อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส๑และโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy,
impulse and momentum
04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
แรงและความเค๎ น ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งความเค๎ น และความเครี ย ด ความเค๎ น ในคาน
ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต๑ตัด การโกํงงอของคาน การบิดตัว การโกํงงอของเสา วงกลม
โมห๑และความเค๎นรวม ทฤษฎีของการแตกหักคานประเภทหาคําไมํได๎ทางสถิตยศาสตร๑
Force and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, shear
force and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of
columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion
04-311-205

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับก่อน : 04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์
Pre-requisite : 04-311-204 Thermodynamics
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร๑ของของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการความ
ตํอเนื่องและการเคลื่อนที่ ความคล๎ายและการวิเคราะห๑เชิงมิติ การไหลแบบอัดไมํได๎ภายใต๎
สถานะคงตัว
Properties of fluids, fluid statics, momentum and equation, equation of
continuity and motion, similitude and dimensional analysis, steady
incompressible flow
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04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics
วิชาบังคับก่อน : 09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร1
Pre-requisite : 04-111-141 Calculus for Engineers 1
กฎข๎ อ ที่ ห นึ่ ง ของอุ ณ หพลศาสตร๑ กฎข๎ อ ที่ ส องของอุ ณ หพลศาสตร๑ แ ละวั ฏ จั ก รคาร๑ โ นต๑
พลังงาน เอนโทรปี การถํายโอนความร๎อนเบื้องต๎นและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics, second law of thermodynamics and Carnot
cycle, energy, entropy, basic heat transfer and energy conversion
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและ
พิกัด ความเผื่ อ ภาพตั ด ภาพชํว ย การเขี ยนภาพด๎ว ยมือ และการสเก็ ตภาพ แผํ น คลี่ และ
ภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต๎นโดยคอมพิวเตอร๑ชํวยในการเขียนแบบและออกแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and development, free hand
and sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided design drawing
04-411-203 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
ทฤษฏีและหลักการของกรรมวิธีการผลิตตํางๆ เชํน งานหลํอ กรรมวิธีในการเปลี่ยนรูปรําง
การตัดแตํงชิ้นงาน และงานเชื่อม ความสัมพันธ๑ของวัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลิต หลักการ
พื้นฐานด๎านต๎นทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming,
machining and welding, material and manufacturing processes relationship,
fundamental of manufacturing costs
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิด และองค๑ประกอบของระบบคอมพิวเตอร๑ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหวํางฮาร๑ดแวร๑
และซอฟต๑แวร๑ การประมวลผลข๎อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส๑ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป และการประยุกต๑ใช๎โปรแกรมด๎วยภาษาระดับสูง
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
electronic data processing concepts, program design and development
methodology and high-level language programming
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04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร๎ าง ลั กษณะสมบัติ กระบวนการผลิ ต และการประยุกต๑ของกลุํ มวัสดุ วิศวกรรม โลหะ
พลาสติก ยางมะตอย ไม๎ คอนกรีต และวัสดุ เชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบั ติตํ างๆ ของวัสดุวิ ศวกรรมและการแปลความหมาย การศึ กษา
โครงสร๎างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑
โดยการใช๎วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups of
engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and
composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-2)
Engineering Workshop
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐานวิ ศ วกรรมสาขาตํ า งๆ ในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานใน
ทุกภาควิชา สร๎างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments in
order to build up good attitude and perception in engineering professional
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต๎นทางด๎านวิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือรํางแบบ ชิ้นสํวนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม งานประกอบระบบ
ทํอเบื้องต๎น งานไฟฟูา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting
tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly, electrical
work, safety operation and ethics engineerss
04-811-201 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบสาหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3-5)
Computer Aided Design for Agricultural Engineers
หลักการเบื้องต๎นของคอมพิวเตอร๑ชํวยในการออกแบบ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ด๎าน
CAD ชํวยในการออกแบบ 3 มิติ เขียนแบบสั่งงาน การนาเสนองาน และการหาคําที่เหมาะสม
โดยประยุกต๑ใช๎ในงานด๎านวิศวกรรมเกษตร
An introduction to the principles of computer aided design (CAD), use of CAD
software for 3D-design, detail drawing and dimensioning, presentation,
animation and optimization design, CAD application in agricultural engineering
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04-811-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
1(0-3-1)
Laboratory for Agricutural Machinery Engineering 1
การทดลองเชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ช าภาคทฤษฎี ที่ เ ป็ น วิ ช าบั ง คั บ ของสภาวิ ศ วกร
ดังวิชาตํอไปนี้ การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร การถํายเทความร๎อนและมวล
สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร การทาความเย็นและระบบเก็บรักษาด๎วยความเย็น การควบคุม
กาลั งของไหลสาหรั บ งานวิศวกรรมเกษตร ต๎นกาลั งส าหรับระบบการเกษตร เครื่องยนต๑
สันดาปภายในสาหรับระบบการเกษตร
Practical experiment for supporting the theory subjects required by the
Council of Engineers, vibration for agricultural engineering, heat and mass
transfer for agricultural engineering, refrigeration and cold storage systems,
fluid power control for agricultural engineering, power for agricultural systems,
internal combustion engines for agricultural systems
04-811-403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
1(0-3-1)
Laboratory for Agricutural Machinery Engineering 2
การทดลองเชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ช าภาคทฤษฎี ที่ เ ป็ น วิ ช าบั ง คั บ ของสภาวิ ศ วกร
ดังวิช าตํอไปนี้ การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร กลศาสตร๑ของไหล เธอร๑โ มไดนามิกส๑
กลศาสตร๑วัสดุ ทฤษฏีของเครื่องจักรกลเกษตร
Practical experiment for supporting the theory subjects required by the
Council of Engineers, agricultural machinery design, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanics of materials, Theory of Agricultural Machines
04-812-301 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Theory of Agricultural Machines
วิชาบังคับก่อน : 04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
Pre-requisite : 04 -311-202 Engineering Mechanics
กลไกและคาจากัดความของเครื่องจักรกล การวิเคราะห๑การขจัด ความเร็วและความเรํงของ
ชิ้น สํ ว นของกลไก กราฟการขจัด ความเร็ ว และความเรํ ง การหมุ นสั ม ผั ส และลู ก เบี้ ย ว
ขบวนเฟือง แรงสถิตและแรงเฉื่อย ล๎อชํวยแรงและการถํวงให๎เกิดดุล
Mechanisms and definition of machine, the analysis of displacements, velocity
and acceleration of their members S, V, A graphs, cam and rolling contact,
gear train, static forces and inertia, flywheel and balancing
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04-812-302 ต้นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
3(3-0-6)
Power for Agricultural Systems
วิชาบังคับก่อน : 04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์
Pre-requisite : 04-311-204 Thermodynamics
หลักการพื้นฐานและคานิยามทางเธอร๑โมไดนามิกส๑ สมการสภาวะของก๏าซสมบูรณ๑แบบและตาราง
สมบัติเธอร๑โมไดนามิกส๑ งาน ความร๎อน และพลังงานภายใน สมการพลังงานและการประยุกต๑ใช๎งาน
เธอร๑ โ มไดนามิ กส๑ ของเครื่ องยนต๑ เชื้ อเพลิ ง และการสั นดาป เครื่ องยนต๑ สั นดาปภายใน
วัฏจักรคาร๑โนต๑ เอนโทรปี โรงจักรต๎นกาลังแบบวัฏจักรรํวมและกังหันก๏าซ และพลังงานทดแทน
Fundamental and description of thermodynamics, ideal gas equation and
thermodynamics properties tables, work heat and internal energy, energy
equation and application, thermodynamics of engine, fuel&combustion
engine, carnot cycle, entropy, hydro power plant, steam power plant, gas
turbine&combined cycle power plant, renewable energy
04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Machinery Design
วิชาบังคับก่อน : 04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ
Pre-requisite : 04 -311-203 Mechanics of Materials
หลักการออกแบบสํวนประกอบของเครื่องจักรกลเกษตร คุณสมบัติของวัสดุ ภาระบนชิ้นสํวน
เครื่องจักรกลอยํางงําย ประเภทที่แตกตํางของความเค๎น และทฤษฎีความเสียหาย stress
concentrations และภาระความล๎า เพลา แบริ่ง การยึดชิ้นสํวนด๎วยหมุดโบลท๑ การเชื่อมตํอ
ด๎วยรีเวท จุดเชื่อมและคัปปลิ้ง การสํงกาลังด๎วยการขับเกียร๑ ขับสายพาน โซํและสปริง
Principles of agricultural machine component design, properties of materials,
loading on simple machine elements, different types of stress and theories of
failure, stress concentrations and fatigue loading, shafts, bearings, joining parts
together with bolted joints, riveted connections, welded jointand coupling,
power transmission with gear drives, belt drives and chain drives, spring
04-812-304 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบการเกษตร
3(3-0-6)
Internal combustion Engines for Agricultural Systems
วิชาบังคับก่อน : 04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์
Pre-requisite : 04-311-204 Thermodynamics
การใช๎ต๎นกาลังในการเกษตร หลักมูลของเครื่องยนต๑สันดาปภายใน เชื้อเพลิงและการสันดาป
ระบบการจุ ดระเบิ ด วัฏจักรเชื้อเพลิ ง -อากาศ ซุปเปอร๑ชาร๑จและการขั บ การหลํ อลื่ นและ
การระบายความร๎อน สมรรถนะและการทดสอบ การบารุงและรักษาเครื่องยนต๑ของรถแทรกเตอร๑
Power used in agriculture, internal combustion engine fundamentals, fuels and
combustion, ignition systems, fuel-air cycle, supercharging and scavenging,
lubrication and cooling, performance and testing, remedy and maintenance of
tractor engine
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04-812-305 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Heat and Mass Transfer for Agricultural Engineering
รูปแบบการสํงผํานความร๎อน โดยวิธีการนา การพา การแผํรังสี และการประยุกต๑ อุปกรณ๑
แลกเปลี่ ย นความร๎ อ น การปรั บ ปรุ ง ให๎ ดี ขึ้ น การเดื อ ดและการกลั่ น ตั ว การถํ า ยเทมวล
น าความรู๎ จ ากการสํ ง ผํ า นความร๎ อ นมาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นอุ ป ก รณ๑ แ ลกเปลี่ ย นความร๎ อ น
เครื่องควบแนํน และอื่น ๆ สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
Modes of heat transfer, laws governing heat conduction, convection, radiation
and applications, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and
condensation, laws governing mass transfer and analogy with heat transfer for
agricultural engineering
04-812-306 การทาความเย็นและระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration and Cold Storage System
วิชาบังคับก่อน : 04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์
Pre-requisite : 04-311-204 Thermodynamics
หลักการทาความเย็น ระบบทาความเย็นชนิดอัดอากาศ การดูดซึมและชนิดพิเศษ อุปกรณ๑ใน
ระบบท าความเย็ น สารท าความเย็ น คอนเพรสเซอร๑ อี ว าปอร๑ เ รเตอร๑ คอนเดนเซอร๑
ระบบควบคุมการทาความเย็น ทํอและอุปกรณ๑ตํางๆ การคานวณภาระการทาความเย็นในการ
เก็บรักษาด๎วยความเย็น ไซโครเมทริก และการระบายอากาศ การคานวณอากาศเข๎าในระบบ
เก็ย รั กษาด๎ ว ยความเย็ นและการออกแบบระบบทํ อลม ระบบปรับ อากาศ การเก็บ รักษา
ผลิตผลเกษตรและอาหารด๎วยความเย็น ระบบทาความเย็นอุณหภูมิต่าและสารแชํแข็ง
Principles of refrigeration; compression gas, absorption and special type,
refrigeration systems, refrigerant, compressor, evaporator, condenser, controlling
system, piping and equipment, load calculation of cold storage, psychometric
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 systems and cryogenic technique
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04-812-407 การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Vibration for Agricultural Engineering
วิชาบังคับก่อน: 04-311-101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Pre-requisite: 04-311-101 Engineering Mechanics
ความถี่ที่ตรงกับความถี่ในการสั่ นโดยธรรมชาติของวัตถุ การสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบ
บังคับของระบบที่มีหนึ่งระดับ และที่ทีหลายระดับของความเป็นอิสระ การประยุกต๑ใช๎ การวัด
การสั่นสะเทือนของระบบงานที่มีการหมุนแบบไมํสมดุล การประยุกต๑ใช๎การลด และการดูด
ซับ การสั่ น สะเทื อ นของระบบงานที่ มีก ารสั่ น สะเทือ นอยํ างตํอ เนื่อ ง ผลกระทบ จากการ
สั่ น สะเทื อ นของเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรที่ สํ ง ผลตํ อ ผู๎ ป ฏิ บั ติ ง าน การวิ เ คราะห๑ ก าร
สั่น สะเทือนในเครื่ องจั กรกลทางการเกษตร การประยุกต๑ใช๎การสั่ นสะเทือนในงาน ด๎าน
วิศวกรรมเกษตร
Resonant frequency, free and forced vibration of systems having one and
several degrees of freedom, application of unbalanced rotation, vibration
measurement systems, reduction and absorption of vibration continuous
vibration systems, effect of vibration on agricultural machine operators,
vibration analysis in agricultural machinery, application of vibration on
agricultural engineering
04-812-408 การควบคุมกาลังของไหลสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Fluid Power Control for Agricultural Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-311-205 กลศาสตร์ของไหล
Pre-requisite : 04-311-205 Fluid Mechanics
อุปกรณ๑ไฮดรอลิกและนิวแมติกในกาลังของไหล การใช๎อุปกรณ๑ไฮดรอลิกและนิวแมติกใน
ระบบปั๊มไฮดรอลิก เครื่องอัดอากาศ วาล๑วควบคุม อุปกรณ๑ทางานของไฮดรอลิกและนิวแมติก
มอเตอร๑ และอุปกรณ๑ชํวยควบคุมในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก ระบบไฮดรอลิกของรถ
แทรกเตอร๑ การควบคุมแบบปูอนกลับ ตัวตรวจรับ ตัวควบคุม อุปกรณ๑ทางาน แบบจาลอง
ทางกายภาพของระบบ ฟังก๑ชั่นโอนถํายและ Block diagram การตอบสนองเชิงความถี่ของ
ระบบ การควบคุมแบบ sequence และการประยุกต๑ในงานวิศวกรรมเกษตร
Fluid power in hydraulic and pneumatic equipment, hydraulic and pneumatic
equipment used in the systems, hydraulic pumps, air compressor, control
valves, hydraulic and pneumatic actuators, motors and control accessories in
hydraulic and pneumatic systems, hydraulic systems of tractors, feedblack
control, sensor, controller, actuator, model of physical systems, transfer
function and block diagram, frequency response of systems, sequence control,
application in agricultural engineering
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04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
1(1-0-2)
Preparation for Agricultural Machinery Engineering Project
เสนอหัวข๎อโครงงาน รวบรวมข๎อมูลโครงงาน วิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ของโครงงาน แบบและ
รายการวัสดุ แผนการดาเนินงานโครงงาน และการทดลองเบื้องต๎น
Present topic of agricultural engineering project, collecting data related the
topic, feasibility study of the project, drawing, list of materials for the project,
activity planning and preliminary testing
04-812-410 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(1-6-4)
Agricultural Machinery Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : 04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Pre-requisite : 04-812-309 Preparation for Agricultural Machinery
Engineering Project
ดาเนินโครงงานตํอเนื่องจากรายวิชาการเตรียมโครงงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(04-811-301) ให๎เสร็จสมบูรณ๑ สํงรายงานฉบับสมบูรณ๑ และนาเสนอโครงงานวิศวกรรม
เกษตร ทั้งนี้ให๎อยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย๑ที่ปรึกษาโครงงาน
Complete the project works continued from preparation for agricultural
engineering project (04-811-301) submit the final reports and give a defended
presentation of their project works the project has to be supervised by project
advisor
04-812-311 เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 1
ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบ วิเคราะห๑หาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องมือทุํนแรง
กํอนการเก็บเกี่ยว เชํน รถไถเดินตาม เครื่องมือเตรียมดินขั้นแรก เชํน ไถจาน ไถหัวหมู เครื่อง
พรวน เครื่องปลูก การอัดแนํนของดินทางการเกษตร ไถระเบิดดินดาน เครื่องให๎ปุ๋ยและ
เครื่องพํนสารเคมีทางการเกษตร ความปลอดภัยในการใช๎สารเคมีทางการเกษตร การคานวณ
การถํายเทน้าหนักของรถแทรกเตอร๑ทางการเกษตร แรงที่กระทาตํอไถจาน การปรับตั้งและ
ดัดแปลงแก๎ไข ให๎เหมาะสมกับสภาพ การใช๎งาน หลักการเบื้องต๎นของการยศาสตร๑ทาง
วิศวกรรมเกษตร
Theory and practical testing on field capacity and field efficiency of
pre-harvest farm machinery, i.e., walking tractor, primary tillage equipment,
disc plough, moldboard plow, disc harrow, planter, soil compaction, subsoiler,
fertilizing equipment, agricultural sprayer, safe use of chemical in agriculture,
calculation of weight transfer in agricultural tractor, force acting on disc
plough, adjustment of farm implement for proper operation, basic principle
of ergonomic in agricultural engineering
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04-812-312 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Tractors Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-812-302 ต้นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
Pre-requisite : 04-812-302 Power for Agricultural Systems
ชนิดและโครงสร๎างมูลฐานของรถแทรกเตอร๑ กลศาสตร๑ของตัวรถแทรกเตอร๑ ทฤษฎี การฉุดลาก
และการลื่น ไถล ระบบถํายทอดกาลัง ระบบตํอพํว ง ระบบไฮดรอลิก ล๎อและยาง
ความปลอดภัย ในการใช๎รถแทรกเตอร๑ชนิดตํางๆ การทดสอบ การซํอมบารุงรักษาและการ
ออกแบบ คําใช๎จํายในการใช๎รถแทรกเตอร๑
Types and basic structures of tractor, mechanics of tractor chassis, traction
theory and slip, transmission, hitching and hydraulic system, tire and wheel,
safety operation, tractor test, maintenance and design, tractor operation cost
04-812-313 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Process Engineering
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตผลเกษตร สมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร หลักการทาแห๎งผลิตผลเกษตร
การแปรสภาพด๎วยความร๎อน และเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ๑เกษตรในห๎องเย็น การบรรจุภัณฑ๑ การควบคุมคุณภาพ และเครื่องจักรกล
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
Physical properties of agricultural products, mass and energy balance in
agricultural product processing, principle of agricultural product drying,
thermal processing and cold storage of agricultural products, packing quality
control and post harvest and agricultural processing machine
04-812-314 วิศวกรรมการจัดการดินและน้า
2(2-0-4)
Soil and Water Management Engineering
วัฏจักรของน้า สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ความสัมพันธ๑ระหวํางดิน น้า และพืช
การซึมผํานผิวดินของน้า การใช๎น้าของพืช การชลประทานและการระบายน้า การควบคุม
การพังทลายของดิน การอนุรักษ๑ดินและน้า
Water cycle, physical and chemical properties of soil, relationship of soil,
water and crop, infiltration, evapotranspiration, irrigation and drainage, control
of soil erosion, soil and water conservation
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04-812-415 การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Building Structural Design
สํวนประกอบพื้นฐานตํางๆ ของอาคารคอนกรีตและอาคารเหล็ก ตลอดจนปรัชญาในการ
ออกแบบอาคารเหลํานี้ คุณสมบัติทางด๎านวิศวกรรมของวัสดุกํอสร๎างที่สาคัญ ทฤษฎีวิเคราะห๑
โครงสร๎างเบื้องต๎น การออกแบบโครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร๎างเหล็ก
การใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป
Basic components of concrete building and steel structure, concept of
structure design, fundamental theory of structure analysis, properties of
engineering materials, concrete structure design, steel structure design,
computer program applications in design and translate of computer printout
04-813-301 เครื่องจักรกลเกษตร 2
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 2
วิชาบังคับก่อน : 04-812-311 เครื่องจักรกลเกษตร 1
Pre-requisite : 04-812-311 Agricultural Machinery 1
ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบ วิเคราะห๑หาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องมือทุํนแรง
สาหรับการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เชํน เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องเกี่ยวนวด
เครื่องกะเทาะข๎าวเปลือก เครื่องทาความสะอาดข๎าวเปลือก เครื่องขัดขาวและขัดมันข๎าวสาร
เครื่องคัดขนาดข๎าว เครื่องอบแห๎งข๎าวเปลือก ไซโลทางการเกษตร รวมทั้งการปรับตั้งและ
ดัดแปลงแก๎ไข ให๎เหมาะสมกับสภาพการใช๎งาน
Theory and practical testing on field capacity and field efficiency of harvesting
machine and post-harvest farm machinery i.e., harvesting machine, threshing
machine, combine harvesting machine, huller, paddy cleaner, whitening and
polishing of rice, rice grader, dryer, agricultural silo, adjustment for proper
operation
04-813-402 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Computer Aided Manufacturing for Agricultural Machinery Industry
หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ออกแบบและผลิตชิ้นสํวน
เครื่องจักรกลเกษตร 3 มิติและเชื่อมโยงข๎อมูลกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Fundamental in numerical control, use of computer aided design and
manufacturing, design of 3D gricultural machinery models and
datacommunication to CNC machines
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04-813-403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรประยุกต์
3(2-3-5)
Applied Agricultural Machinery Design
วิชาบังคับก่อน : 04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Pre-requisite : 04-812-303 Agricultural Machinery Design
การออกแบบระบบสํงกาลังด๎วย สายพาน โซํ เฟืองตํางๆ การประยุกต๑ออกแบบชิ้นสํวนใน
การสํงกาลัง 3 ชิ้นขึ้นไป รวมทั้งวิธีการประกอบ
Design of transmission system, belt drive, chain drive, application of design at
least 3 parts of transmission element, design include assembly method
04-813-404

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้นสาหรับวิศวกรเกษตร
3(2-3-5)
Introduction to Finite Element Method for Agricultural Engineers
หลั กการเบื้ องต๎น ของวิธี การไฟไนต๑เอลิ เ มนต๑ การประยุก ต๑ใช๎วิธีไ ฟไนต๑เ อลิ เมนต๑ ในการ
แก๎ ปั ญหาทาง ปั ญ หาโครงสร๎า งแบบเฟรม ปัญ หาความเค๎ น และความเครี ย ดในระนาบ
ฟังก๑ชันการประมาณในเอลิเมนต๑ การวิเคราะห๑ด๎วยไฟไนท๑เอลิเมนต๑สาหรับปัญหาหนึ่งมิติ
และสองมิติ การประยุกต๑ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ด๎าน CAE ชํวยวิเคราะห๑ปัญหาด๎าน
วิศวกรรมเกษตร
Introduction to finite element method, finite element analysis in terms of
frame construction problem stress and strain problems, element interpolation
function, finite element analysis of one and two dimensional problems, CAE
application for solving agricultural engineering problems

04-813-405 การจัดการเครื่องต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Power and Machinery Management
สภาวะการใช๎เครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องต๎น
กาลังและเครื่องจักรกลเกษตร การคานวณคําใช๎จํายตํางๆ การคิดคําเสื่อมราคา การวิเคราะห๑
หาจุดคุ๎มทุน ระยะเวลาในการคืนทุน มูลคําของเงินในปัจจุบัน การเปรียบเทียบระหวํางการ
เชํา การซื้อและการวําจ๎าง การเลือกขนาดของเครื่องจักรกลเกษตร ความปลอดภัยในการใช๎
เครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนปูองกันเครื่องจักรกลเกษตร หลักการเบื้องต๎นของเครื่องมือ
บริหารงานเชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Situation of agricultural machinery in Thailand, capacity and efficiency of
agricultural power and farm machinery, calculation of depreciation,
break-even point, pay back period, net present value, machine ownership and
custom hiring, machinery selection, farm machinery safety, preventive
planning for agricultural machinery, basic principle of quality control tools for
management in agricultural machinery industry
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04-813-406 การจัดการของเสียและควบคุมคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Wastes Management and quality control for Agricultural Industry
คุณสมบัติและองค๑ประกอบของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การสุขาภิบาลและระบบน้า
พื้นฐานการจัดการน้าเสีย กระบวนการจัดการของเสีย หลักการควบคุมคุณภาพ หลักสถิติ
เบื้องต๎น เครื่องมือและเทคนิคที่ใช๎ในการควบคุมคุณภาพ การจัดการ
ระบบคุณภาพ และระบบมาตรฐานคุณภาพ
Property and composition of wastes from agricultural factory, sanitary and water
system, basic of waste water management, waste management process, principle
of quality control, introduction to statistics tools and techniques for quality
control, management of quality system and quality standard systems
04-813-407 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและระบบการจ่าย
3(2-3-5)
Fans Pumps Compressors and Distribution System
วิชาบังคับก่อน : 04-311-205 กลศาสตร์ของไหล
Pre-requisite : 04-311-205 Fluid Mechanics
ทฤษฎี กฎ ระบบการทางาน ระบบการควบคุม ระบบการจํายและการติดตั้ง ประโยชน๑
และการเลือกใช๎ของพัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัด การทดสอบหาประสิทธิภาพตําง ๆ
Theories, laws control and operation systems, distributions and installation systems,
usages and selection of fans, pump and compressors and testing of efficiency
04-813-408 เครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-5)
Electrical Machine in Agricultural Industry
ทฤษฎีของเครื่องจักรกลไฟฟูา การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา อุปกรณ๑ปูองกัน การออกแบบวงจร
ควบคุ มเครื่ องจั กรกลไฟฟู า และระบบควบคุ มอั ตโนมั ติ การน าเครื่ องจั กรกลไฟฟู าไปใช๎ ใน
อุ ตสาหกรรมเกษตรและการประยุ กต๑ ใช๎ งาน การใช๎ เครื่ องมื อตรวจสอบและการบ ารุ งรั กษา
เครื่องจักรกลไฟฟูา
Theory of electrical machine, control of electrical machine, protection device,
design of control circuit for electrical machine and automatic control,
application of electrical machine for agricultural industry, testing equipment
and maintenance for electrical machine
04-813-409 หุ่นยนต์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Robotics in Agriculture
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
หลักการเบื้องต๎นของ สถิตศาสตร๑ กลศาสตร๑ กลไกและพลศาสตร๑ของระบบหุํนยนต๑ทาง
การเกษตร การประยุกต๑ใช๎งานหุํนยนต๑ในงานเกษตร
Basic principle of static, mechanic, mechanisms and dynamic of agricultural
robot, application of robot for agriculture
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04-813-410 เทคโนโลยีความแม่นยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
Precision Agriculture Technology
ข๎อมูล และหลักการเบื้องต๎นของการวางแผนงาน การเก็บตัวอยํางข๎อมูล และการแปรผล
ข๎อมูล การบริหารจัดการข๎อมูลทางการเกษตรสมัยใหมํ ระบบกาหนดตาแหนํงบนพื้นผิวโลก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ เทคโนโลยีแผนที่ทางการเกษตร แผนที่ทางกายภาพของดิน แผน
ที่ของผลผลิต เทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณ ระบบการควบคุมความแมํนยาทางการเกษตร
การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
Information and data collection; interpretation of data; management of
information system, global position system, geographical information system,
mapping technology, soil mapping, yield mapping; sensor technology,
precision controlling system, site specific management
04-813-411 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
Renewable Energy for Agriculture
ศึกษาการใช๎ประโยชน๑พลังงานแสงอาทิตย๑ ลม น้า ไม๎ แก๏สชีวภาพ และวัสดุเหลือจากการเกษตร
การค านวณความเข๎ มของพลั งงานแสงอาทิ ตย๑ แผงรั บแสงอาทิ ตย๑ บํ อน้ าร๎ อน แสงอาทิ ตย๑
เซลล๑ แสงอาทิตย๑ การผลิ ตถํานและเตาประเภทตํางๆ เครื่องมือ วัดแสงอาทิตย๑ ลมเทอร๑ไบน๑
ขนาดเล็ก บํอหมักแก๏สชีวภาพ
Study on useful of solar energy, wind, water, wood, biogas and agricultural
waste, calculation of solar radiation intensity, solar collector, hot spring, solar
cell, solar energy measuring device, small wind turbine, biogas plant
04-813-412 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Selected Topics in Agricultural Machinery Engineering
การศึกษาประเด็นที่นําสนใจทางด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร การแก๎ปัญหาโดยใช๎
หลักการความรู๎ และประสบการณ๑ของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต๎องนาเสนอผลการศึกษา
ด๎วยปากเปลํา และจัดทารายงาน
Study on the interested topics in agricultural machinery engineering, Solving
problems by knowledge and experienced of the undergraduate student, oral
presentation and prepare report
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04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ความสาคัญของ
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการ สัมภาษณ๑งานอาชีพ วัฒนธรรมองค๑กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยในการทางาน การใช๎งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห๑ ทักษะการแก๎ ปัญหา
เฉพาะหน๎ าและการตั ดสิ นใจ ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค๎นข๎อมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labor law, social security, 5S activities,
quality assurance and safety standards, English for communication, report writing,
presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology and IT law, and
information retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน :04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite :04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการในตาแหนํง
ตามที่ตรงกับสาขาวิช าและเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถ เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
16 สัปดาห๑ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวําง
ปฏิ บั ติ ง าน มี ห น๎ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแนํ น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด๎ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอยํางเต็มความสามารถ มีผู๎นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยํางเป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทาให๎เกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณ๑จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กํอนสาเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant
field as a full-time employee with same graduate and properly ability, required at least
16 weeks. Under assigned job supervisor who will advise the student during the entire
period of the training, certain responsibility, the training will be also advised, followed up,
and evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to
gain direct experiences, realize their capacity, develop themselves and realize working
experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตาแหนํงตรงกับ
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถ เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห๑ โดยต๎องเป็น
การปฏิบัติงานในตํางประเทศไมํน๎อยกวํา 12 สัปดาห๑ ปฏิบัติตนตามระเบียบ การบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหวํางปฏิบัติงาน มีหน๎าที่รับผิดชอบแนํนอนและรับผิดชอบงานที่ได๎รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอยํางเต็มความสามารถ มีผู๎นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทาให๎เกิดการพัฒนาตนเอง
และมีประสบการณ๑จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตํางประเทศ กํอนสาเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks, practice in foreign country at least 12 weeks. Under
assigned job supervisor who will advise the student during the entire period of
the training, certain responsibility, the training will be also advised, followed up,
and evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist
students to gain direct experiences, realize their capacity, develop themselves
and realize working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ ก ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิ ส าหกิ จ หรือ รัฐ บาล ทางด๎า นที่
เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยํางเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 8 สัปดาห๑ ทา
ให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ๑จากการทางานกํอนสาเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 8 weeks to realize working experiences
before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U

55

04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ในตํางประเทศ
ทางด๎านที่เกี่ยวข๎องกับ สาขาวิช าของนักศึกษาอยํางเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
8 สัปดาห๑ ทาให๎นักศึกษาได๎รับประสบการณ๑จากการทางานตํางประเทศกํอนสาเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization in foreign country for at least 8 weeks to realize
working experiences in foreign country before graduation.
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน หรือ 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 04-000-303 Job Training or
04-000-304 International Job Training
นาโจทย๑ปัญหาที่ได๎จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษาได๎ ออก
ทาการฝึกงาน นามาศึกษา วิเคราะห๑ โดยใช๎ความรู๎จากวิชาชีพมาทาการประยุกต๑แก๎ปัญหา และ
จัดทาตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย๑ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาคํอยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual
training by applying professional knowledge to solve the problems and
complete the project, advised by a professor or an expert in its relevant field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

1
2

ชื่อ-นามสกุล

นายสมชาย สุขขี
นายสมชาย ชูแก๎ว

ตาแหน่งวิชาการ

นายชําง
กรรมการ
ผู๎จัดการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
บริษัทคอร๑ปอเรชั่น เทคโนโลยีโซลูชั่น จากัด (CTS)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน)
ผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการให๎บัณฑิตมีประสบการณ๑ในวิชาชีพกํอนเข๎าสูํการทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได๎กาหนด
รายวิชาการเตรียมความพร๎อมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา สาหรับผู๎ที่เลือกเรียนแผน
สหกิจ ศึกษา ส าหรั บ นั กศึ กษาที่ไมํ เลื อ กแผนสหกิ จศึก ษาจะลงเรียนในรายวิ ช าการเตรียมความพร๎ อมฝึ ก
ประสบการณ๑วิชาชีพ และการฝึกงาน ซึ่งรายวิชาเหลํานี้จัดอยูํในกลุํมเสริมสร๎างประสบการณ๑ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ๑ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรจากสถานประกอบการ และมี
ความเข๎าใจในการเรียนรู๎ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู๎ ที่ เรี ย นมาเพื่อ น าไปแก๎ปั ญ หาทางธุ ร กิจ โดยใช๎ เทคโนโลยี เครื่อ งมือ และ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได๎อยํางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ๑และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข๎าใจวัฒนธรรมองค๑กรและสามารถปรับตัวเข๎ากับสถานประกอบการได๎
4.1.5 มีความกล๎าในการแสดงออก และนาความคิดสร๎างสรรค๑ไปใช๎ประโยชน๑ในงานได๎
4.2 ช่วงเวลา
เรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต๎องเป็นหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สามารถออกแบบ
ทางวิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร การสร๎างสรรค๑ผลงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มุํ งเน๎นให๎มีการค๎นคว๎า
พัฒ นา เพื่ อ การสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานทางวิ ศวกรรมเครื่องจัก รกลเกษตร โดยมี ผู๎ เข๎ารํว ม โครงการ 1-3 คน
มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผล ตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข๎อที่นักศึกษาสนใจประกอบด๎วย จุดประสงค๑ และขอบเขต วิธีการที่ได๎รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข๎อ มีการค๎นคว๎า วิเคราะห๑ พัฒนาเพื่อการสร๎างสรรค๑ด๎วยตนเองให๎เสร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมคือทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ สามารถใช๎ภาษาเขียนและภาษาพูด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก๎ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีที่ 4 ของแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจั ดการเรี ย นการสอนวิช าการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
เพื่อเสนอหัวข๎อในรู ปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค๎นคว๎า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห๑ข๎อมูล และการเขียน
โครงการ จัดเตรียมอาจารย๑ให๎คาปรึกษาเป็นรายบุคคลจัดเตรียมกรรมการสอบความรู๎ของนักศึกษากลุํมละไมํ
น๎อยกวํา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านทักษะความรู้
-มีความรู๎ในศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต๑ใช๎ศาสตร๑ดังกลําวอยําง
เหมาะสม เพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ หรื อ
การศึกษาตํอในระดับสูงขึ้นไปได๎
-มีความใฝุรู๎ในองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง สามารถ
พั ฒ นาองค๑ ค วามรู๎ ที่ มี อ ยูํ ใ ห๎ สู ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
ต น เ อ ง พั ฒ น า ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ
-สามารถมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค๑ แ ละเลื อ ก
วิธีแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
-มี ค วามสามารถในการติ ด ตํ อ สื่ อ สาร และใช๎
ภาษาไทย ภาษาตํ า งประเทศ และศั พ ท๑ ท าง
เทคนิ ค ในการติ ด ตํ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให๎ ส อดคล๎ องกับการ
เรียนการสอนในภาคทฤษฎี
-การมอบหมายงานที่มีลักษณะให๎ มีการค๎นคว๎ าเพื่อจะ
สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง

-การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การทากิจกรรมที่ต๎องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
-การใช๎หนังสือและสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การ
มอบหมายงานที่ต๎องมีการนาเสนอในลักษณะปากเปลํา
ประกอบสื่อในชั้นเรียน

2. ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
-มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ๑ แ ละมี ค วามสามารถในการ -การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
ทางานรํวมกับ ผู๎อื่น มีทักษะในด๎านการทางาน การทากิจกรรมทีต่ ๎องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
เป็นหมูํคณะ สามารถบริหารจัดการการทางาน
ได๎อยํางเหมาะสมและเป็นผู๎มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
-มีคุณธรรม จริยธรรม ทาหน๎าที่เป็นพลเมืองดีที่มี -การสอดแทรกความรู๎ ถึ ง ผลกระทบของการขาด
ความรั บ ผิ ดชอบตํ อตนเอง ตํอวิ ช าชีพ และตํ อ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ที่ มี ตํ อ
สังคม ปฏิบัติตนภายใต๎จรรยาบรรณวิชาชีพด๎วย สังคม ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง
ความซื่อสัตย๑สุจริต และเสียสละ
4. ด้านบุคลิกภาพ
-มีสัมมาคารวะและรู๎จักกาลเทศะ

-มีการสอดแทรกเรื่องการแตํงกาย บุคลิกภาพ การเข๎า
สังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ๑ และการ
วางตัวที่ดีในการทางาน ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตย๑ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงตํอเวลา
2) มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข๎อบังคับขององค๑กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ให๎ความสาคัญในวินัย การตรงตํอเวลา การสํงงานภายในเวลาที่กาหนด
2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
3) สอดแทรกความซื่อสัตย๑ตํอตนเอง และสังคม
4) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัยฯ / ชุมชน
5) เน๎ น เรื่ อ งการแตํ งกายและปฏิ บัติ ต นที่ เ หมาะสม ถู ก ต๎อ ง ตามระเบี ย บข๎ อ บัง คั บของ
มหาวิทยาลัยฯ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การขานชื่อ การให๎คะแนนการเข๎าชั้นเรียนและการสํงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู๎และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรู๎ที่ศึกษากับความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3) สามารถนาความรู๎มาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑และงานที่รับผิดชอบ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช๎การสอนหลายรูปแบบ โดยเน๎นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดองค๑ความรู๎
2) มอบหมายให๎ทารายงาน
3) จัดให๎มีการเรียนรู๎จากสถานการณ๑จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมิน จากแบบทดสอบด๎านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) สามารถประมวลผล วิเคราะห๑ และสรุปข๎อมูลความรู๎
2) สามารถจัดการความคิดได๎
3) สามารถประยุกต๑ความรู๎ และแก๎ปัญหาได๎
4) สามารถคิดสร๎างสรรค๑งานนวัตกรรม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สํงเสริมการเรียนรู๎จากการแก๎ปัญหา ( Problem Based Instruction)
2) ให๎นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ๑จริง
3) มอบหมายงานที่สํงเสริมการคิด วิเคราะห๑และสังเคราะห๑
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก๎ปัญหา
2) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ๑จริง
3) ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให๎นักศึกษาเรียนวิชาทางด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตําง ๆ ดังนี้
สถานการณ๑ตําง ๆ ในกลุํมทั้งในบทบาทของผู๎นา หรือบทบาทของผู๎รํวมทีมทางาน
1) มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
2) มีภาวะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีมได๎
3) สามารถปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กาหนดการทางานกลุํมโดยให๎หมุนเวียนการเป็นผู๎นาและผู๎รายงาน
2) ให๎คาแนะนาในการเข๎ารํวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3) ให๎ความสาคัญในการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบและการให๎ความรํวมมือ
4) มอบหมายงานให๎สัมภาษณ๑บุคคลตําง ๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1) ประเมินจากการรายงานหน๎าชั้นเรียนโดยอาจารย๑และนักศึกษา
2) พิจารณาจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุํม
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

62

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั กษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข
2) สามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ๑
3) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎น วิเคราะห๑และนาเสนอได๎
4) สามารถเชื่อมองค๑ความรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สํงเสริมให๎เห็นความสาคัญ และฝึกให๎มีการตัดสินใจบนฐานข๎อมูลและข๎อมูลเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานค๎นคว๎าองค๑ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆและให๎นักศึกษานาเสนอหน๎าชั้น
3) การใช๎ศักยภาพทางคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได๎รับ
มอบหมาย
4) ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน๎นความสาคัญของการใช๎ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) สังเกตการณ๑ปฏิบัติงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย๑สุจริต
2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสัง คม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ
ขององค๑กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถทางานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไข ข๎อขัดแย๎ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นรวมทั้งเคารพในคุณคํา
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑
4) สามารถวิ เคราะห๑ แ ละประเมิน ผลกระทบจากการใช๎ค วามรู๎ท างวิ ศวกรรมตํ อ บุค คล
องค๑กร สังคม และสิ่งแวดล๎อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข๎าใจถึงบริ บททางสั งคมของวิช าชีพวิศวกรรมในแตํล ะสาขาตั้งแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให๎มีวัฒนธรรมองค๑กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได๎ตกลงกันไว๎
2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให๎นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตํการเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลา การ
สํ ง งานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแตํ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข๎ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
3) ฝึกนักศึกษาให๎มีภาวะความเป็นผู๎นา การทางานกลุํมนั้นต๎องฝึกให๎รู๎หน๎าที่ของการเป็น
ผู๎นากลุํมและการเป็นสมาชิกกลุํม มีความซื่อสัตย๑ โดยต๎องไมํกระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ๎านของผู๎อื่น
4) สอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกยํองนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน๑แกํสํวนรวม
และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข๎ า ชั้ น เรี ย น การสํ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรํวมกิจกรรม
2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร๎ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย
5) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสตํางๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู๎ และความเข๎าใจในทางคณิตศาสตร๑พื้นฐาน วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร๑ เพื่ อ ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ กั บ งานทางด๎ า นวิ ศ วกรรมศาสตร๑ ที่
เกี่ยวข๎อง และการสร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มี ค วามรู๎ แ ละความเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ ส าคั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
4) สามารถวิ เ คราะห๑ แ ละแก๎ ไ ขปั ญ หา ด๎ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
เครื่องมือเหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เป็นต๎น
5) สามารถใช๎ ความรู๎ และทั กษะในสาขาวิ ชาของตน ในการประยุ กต๑ แก๎ ไขปั ญหาในงาน
จริงได๎
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช๎การสอนหลายรูปแบบ โดยเน๎นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดองค๑ความรู๎
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
3) ฝึกการแก๎ปัญหาจากการสร๎างสถานการณ๑จาลอง
4) ใช๎วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ๑ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
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2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด๎านตํางๆ คือ
1) การทดสอบยํอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ผลการฝึกประสบการณ๑จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญญา นั กศึ ก ษาต้อ งมี คุ ณ สมบั ติต่ า ง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห๑ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห๑ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิ น ตนาการและความยืด หยุํ นในการปรับ ใช๎ องค๑ความรู๎ที่ เกี่ ยวข๎องอยํ างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค๑ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค๑
5) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ด๎วยตนเอง เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
และทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต๑สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2) มอบหมายงาน Project โดยใช๎หลักการวิจัย
3) การศึกษา ค๎นคว๎า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน๎าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใช๎แบบทดสอบหรือสัมภาษณ๑
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให๎นักศึกษาเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตําง ๆ
ดังนี้
สถานการณ๑ตําง ๆ ในกลุํมทั้งในบทบาทของผู๎นา หรือบทบาทของผู๎รํวมทีมทางาน
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุํ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตํอ
สังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็ น ผู๎ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก๎ ไ ขสถานการณ๑ เ ชิ งสร๎ า งสรรค๑ ทั้ ง สํ ว นตั ว
และสํวนรวมพร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํ างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํมรวมทั้ง ให๎
ความชํวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ๑ตํางๆ
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3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งของตนเองและสอดคล๎องกับ
ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
4) รู๎จักบทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํม สามารถปรับตัวและทางานรํวมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎นาและผู๎ตามได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด๎ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล๎อมตํอสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พั ฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช๎การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให๎มีการทางานเป็นกลุํม การทางานที่ต๎องประสานงานกับ
ผู๎อื่นข๎ามหลักสูตร หรือต๎องค๎นคว๎าหาข๎อมูลการสัมภาษณ๑บุคคลอื่น หรือผู๎มีประสบการณ๑โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปลูกฝังให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับในงานกลุํม
2) สํงเสริมให๎นักศึกษากล๎าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที่มอบหมายที่ให๎ค๎นคว๎า
3) ใช๎วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นด๎วยเหตุผล
4) สํงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ๑เป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
2) ติ ด ตามการท างานรํ ว มกั บ สมาชิ ก กลุํ ม ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ระยะ พร๎ อ มบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั กษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร๑สาหรับการทางานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี
2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร๑ หรื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต๑ ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค๑
3) สามารถประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได๎ อ ยํ า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข๎ อ มู ล ทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช๎
สัญลักษณ๑
5) สามารถใช๎ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณและเครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องได๎
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู๎ ในรายวิ ช าตํา งๆ ให๎ นั ก ศึก ษาได๎วิ เ คราะห๑ ส ถานการณ๑ จ าลอง
และสถานการณ๑ เ สมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก๎ ปั ญ หาที่ เ หมาะสมเรี ย นรู๎ เ ทคนิ ค
การประยุ กต๑เทคโนโลยีส ารสนเทศในหลากหลายสถานการณ๑ที่ส ามารถประยุกต๑ใ ช๎
ในห๎องปฏิบัติการ
2) สํงเสริมการค๎นคว๎า เรียบเรียงข๎อมูลและนาเสนอให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ถูกต๎อง และให๎
ความสาคัญในการอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช๎ ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร๑และสถิติที่เกี่ยวข๎องทางวิศวกรรมศาสตร๑
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข๎อจากัด เหตุผลในการเลือกใช๎เครื่องมือ
ตํางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตํางๆ ที่มีการนาเสนอตํอชั้นเรียน
3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด๎านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มี ค วามสามารถในการใช๎ อุ ป กรณ๑ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร๑ และ
การประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
2) มี ทั ก ษะในการพั ฒ นาและดั ด แปลงใช๎ อุ ป กรณ๑ เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การแก๎ ปั ญ หา
เฉพาะทาง เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
3) มี ทั ก ษะในการรํ า งแบบส าหรั บ งานสาขาวิ ช าชี พ เฉพาะ และสามารถน าไปสูํ
ภาคปฏิบัติ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) สาธิตการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ๑ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2) มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3) เตรี ย มใบฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ต๎ อ งใช๎ ค วามรู๎ ค วามสามารถเชิ ง ทั ก ษะในการแก๎ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรม
4) ฝึกทาการรํางแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5) ฝึกนักศึกษาให๎มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหวํางการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ๑โดยการบันทึกเป็น
ระยะๆ
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุํม
3) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย๑ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงตํอเวลา
1.2 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข๎อบังคับขององค๑กรและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีความรู๎และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการความรู๎ที่ศึกษากับความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
2.3 สามารถนาความรู๎มาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑และงานที่รับผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประมวลผล วิเคราะห๑ และสรุปข๎อมูลความรู๎
3.2 สามารถจัดการความคิดได๎
3.3 สามารถประยุกต๑ความรู๎ และแก๎ปัญหาได๎
3.4 สามารถคิดสร๎างสรรค๑งานนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
4.2 มีภาวะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีมได๎
4.3 สามารถปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข
5.2 สามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ๑
5.3 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎น วิเคราะห๑และนาเสนอได๎
5.4 สามารถเชื่อมองค๑ความรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
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01-110-003
01-110-004
01-110-012
01-110-013
01-110-015
01-210-001
01-210-006
01-210-007
01-210-008
01-210-013
01-320-001
01-320-002

มนุษยสัมพันธ๑
สังคมกับสิ่งแวดล๎อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
กฎหมายแรงงาน
สารนิเทศและการเขียนรายงานทาง
วิชาการ
มนุษย๑กับปรัชญา
ตรรกะในชีวิตประจาวัน
การใช๎เหตุผลและจริยธรรม
วัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
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4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสือ่ สารและการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
รายวิชา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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01-320-003
01-310-001
01-310-006
01-310-007
01-310-009
01-320-004
01-320-006
01-320-007
01-320-008
01-330-001
01-330-007
01-341-001
01-342-001
01-343-001
01-344-001

สนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การอํานและการเขียนทางวิชาการ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ศิลปะการพูด
การอํานภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
ภาษาจีนพื้นฐาน
สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น
ภาษาเขมรเบื้องต๎น
ภาษาบาฮาซาเบื้องต๎น
ภาษาพมําเบื้องต๎น
ภาษาเวียดนามเบื้องต๎น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
รายวิชา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-000-001
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09-111-050
09-121-045
09-311-051
09-311-052
09-410-044
01-610-001
01-610-002
01-610-003
01-610-005
01-610-006
01-610-008
01-000-001

ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณิตศาสตร๑ทั่วไป
สถิติทั่วไป
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
กีฬาประเภทบุคคล
กีฬาประเภททีม
นันทนาการ
การจัดและการบริหารคํายพักแรม
การฝึกด๎วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
ทักษะทางสังคม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
รายวิชา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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01-010-001
01-010-009
01-010-010
01-020-013
01-010-014
01-010-016
01-310-017
01-310-018
09-090-010

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน๑
ทักษะการเรียนรู๎สูํความสาเร็จ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
การควบคุมน้าหนักและรูปรํางเพื่อ
สุขภาพ
มนุษย๑กับวิถีชีวิตที่งดงาม
มองโลกผํานวรรณกรรม
สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
วิทยาศาสตร๑กับธรรมชาติ
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 เข๎าใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย๑สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ
ขององค๑กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถทางานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นรวมทั้งเคารพในคุณคํา
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑
1.4 สามารถวิเคราะห๑และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางวิศวกรรมตํอบุคคล องค๑กร
สังคม และสิ่งแวดล๎อม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป๎ ระกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข๎าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตํละสาขา ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
2.1 มีความรู๎และความเข๎าใจในทางคณิตศาสตร๑พื้นฐาน วิทยาศาสตร๑พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร๑ เพื่อประยุกต๑ใช๎กับงานทางด๎านวิศวกรรมศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง และการสร๎าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด๎านทางวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องสามารถ
วิเคราะห๑และแก๎ไขปัญหา ด๎วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต๑ใช๎เครื่องมือเหมาะสม อาทิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เป็นต๎น
2.4 สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต๑แก๎ไขปัญหาในงานจริงได๎
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห๑ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ
3.3 สามารถคิด วิเคราะห๑ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค๑ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค๑ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค๑
3.5 สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ด๎วยตนเอง เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
และทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุํ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตํอสังคมได๎ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
4.2 สามารถเป็ น ผู๎ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก๎ ไ ขสถานการณ๑ เ ชิ ง สร๎ า งสรรค๑ ทั้ ง สํ ว นตั ว และ
สํว นรวมพร๎ อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํ ม รวมทั้งให๎ ความ
ชํวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ๑ตํางๆ
4.3 สามารถวางแผนและรั บ ผิ ดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู๎ทั้ งของตนเองและสอดคล๎ อ งกั บ
ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
4.4 รู๎จักบทบาทหน๎าที่ และความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานรํ ว มกั บ ผู๎ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู๎ น าและผู๎ ต ามได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล๎อม
ตํอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร๑สาหรับการทางานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร๑หรือการแสดงสถิติประยุกต๑
ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค๑
5.3 สามารถประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข๎อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช๎สัญลักษณ๑
5.5 สามารถใช๎เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องได๎
6. ทักษะพิสัย
6.1 มีความสามารถในการใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร๑ และการประยุกต๑ใช๎
ได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
6.2 มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือ สาหรับการแก๎ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
6.3 มีทักษะในการรํางแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสูํภาคปฏิบัติ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

75

04-311-202
04-411-101
04-411-102
04-621-101
04-720-201
09-111-141
09-111-142
09-111-243
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2 3
กลศาสตร๑วิศวกรรม
O  O
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม O 
เขียนแบบวิศวกรรม
O
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ O
วัสดุวิศวกรรม
 O O
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
  O
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
  O
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
  O
เคมีสาหรับวิศวกร
O  O
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร O  O
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
O O
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับ
O  
วิศวกร 1

2. ความรู้

4 5 1
O O O
 O
O

  O
O O 
O O 
O O 
O
O
O


2 3
 O
 
 O

O O
O O
O O
O O

4
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O  O
  O 
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
3. ทักษะทางปัญญา
การสื่อสาร และการ
พิสัย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
O O O O  O O O  O O O O O 
O
O O
 O

  
O
 O O



  
O
O
  


  
 O O O O
O O O
O O O
O O O O  O O O  O O  O O O
O O O O  O O O  O O  O O O
O O O O  O O O  O O O O O O
O O
O O O O  
 O
O O 
O O O O  
 O
O
 O  O
 O


O  O  O
O O  
O  

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5
O

O


O
O
O

O


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

76

09-410-143 ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับ
วิศวกร 2
04-311-203 กลศาสตร๑วัสดุ
04-311-205 กลศาสตร๑ของไหล
04-311-204 เธอร๑โมไดนามิกส๑
04-411-204 กระบวนการผลิต
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-812-309 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร
04-812-311 เครื่องจักรกลเกษตร 1
04-812-301 ทฤษฏีของเครื่องจักรกล
เกษตร

2

3

4

5



 


   
 O

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

 O  O O
 O  O
  O   O  O  O

O O
O
O  
   

2. ความรู้

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

O
 O
O O  




6. ทักษะ
พิสัย
1 2 3


O  

                   
    



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

     

         
        
  O O O O  




  


   
O  O 

 
 

   

O   O O O  O  O O   O O O O   O O O  O O
O  

  O O

 

 

 O

O  O O O O  O O  O O O O  O O O  O O O O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

77

04-812-302 ต๎นกาลังสาหรับระบบ
การเกษตร
04-812-312 วิศวกรรมแทรกเตอร๑เพื่อ
การเกษตร
04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตร
04-811-201 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการ
ออกแบบสาหรับวิศวกร
เกษตร
04-812-304 เครื่องยนต๑สันดาปภายใน
สาหรับระบบเกษตร
04-812-407 การสั่นสะเทือนสาหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร
04-812-305 การถํายเทความร๎อนและ
มวลสาหรับงานวิศวกรรม
เกษตร

2

3

O 

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

O   O O O O O 

4

5

O

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

6. ทักษะ
พิสัย
1 2 3

O  O O O   O

O   O O O  O O  O O O O  O O    O O O O   O O
O  O        O    O O      O   
O   O O O  O O  O O O O  O O O  O  O O
O   O O  O O   O O O  O O O    O O O 
O  O O O O  O O  O O O  O O O   O O O O O 
  O

  O O O O  O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

78

04-812-306 การทาความเย็นและระบบ
เก็บรักษาด๎วยความเย็น
04-812-410 โครงงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
04-812-408 การควบคุมกาลังของไหล
สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
04-812-313 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
เกษตร
04-811-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร1
04-811-403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร2
04-812-314 วิศวกรรมการจัดการดิน และ
น้า
04-812-415 การออกแบบโครงสร๎าง
อาคารเพื่อการเกษตร

2

3

4

5

2. ความรู้
1

  O O O

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

 O O

2

3

O

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

 O

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

O  O  O

6. ทักษะ
พิสัย
1 2

3

O

O   O O   O   O     O O      O O    
O  O O       O O   O O O O O   O O O    
 O O

O  O

O 

O

O    

O O 

O

O   O O   O   O     O O      O O    
O   O O   O   O     O O      O O    
O  O


O   O O O O  

O O O 

O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

79

04-813-301 เครื่องจักรกลเกษตร 2
04-813-402 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานในการ
ผลิตสาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
04-813-403 การออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรประยุกต๑
04-813-404 ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑
เบื้องต๎นสาหรับวิศวกรเกษตร
04-813-405 การจัดการเครื่องต๎นกาลังและ
เครื่องจักรกลเกษตร
04-813-406 การจัดการของเสียและ
ควบคุมคุณภาพสาหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร

2

3

O  

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

  O O

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

 

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1

 O



O  O O O O  O O  O O  O O O O O O   O O

6. ทักษะ
พิสัย
2

3



O  O     O O O O    O O     O   O O O O 
O   O O O  O O  O O  O O O O   O  O O O O O O 
O   O O    O  O O  O O O     O O   O
O  O O O O

 O   O  O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

8081

04-813-411 พลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตร
04-813-408 เครื่องจักรกลไฟฟูาใน
อุตสาหกรรมเกษตร
04-813-409 หุํนยนต๑ทางการเกษตร
04-813-410 เทคโนโลยีความแมํนยาทาง
การเกษตร
04-813-407 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด
และระบบจําย
04-813-412 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

O   O O O   O   O  O 

1

2

3

4

5

O O 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

O

6. ทักษะ
พิสัย
1

2

3



O  O O  O  O O  O   O  O O O O 

O O O 

O  O O  O  O   O O   O O O

O O O O O 

O  O O   O O  O O O   O O O O O   O O O  O O O
O   O O O   O   O  O 

O 

O   O O    O  O O  O O O  

80

O



O   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

81

04-000-301 การจัดการในองค๑กร
อุตสาหกรรม
04-000-302 การเตรียมความพร๎อม
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
04-000-401 สหกิจศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3







O 

4

5

O

2. ความรู้
1

2

3







4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3







O  O O O O O

4

5

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

1

2

3









O 

O



6. ทักษะ
พิสัย
1 2 3





                           

04-000-403 สหกิจศึกษาตํางประเทศ

                           

04-000-303 ฝึกงาน

                           

04-000-304 ฝึกงานตํางประเทศ

                           

04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ

O   O O O  O  O O   O O O O   O O O  O O

81

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
เรื่อง เกณฑ๑การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุํมวิชาสร๎างเสริมประสบการณ๑ในวิชาชีพ
ให๎วัดผลเป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมิน รายละเอีย ดรายวิช าวําผลการเรียนรู๎ที่กาหนดสอดคล๎ องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินข๎อสอบของรายวิชาวําครอบคลุมผลการเรียนรู๎ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห๑คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตํละรุํนที่สาเร็จการศึกษา ในด๎านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู๎ ป ระกอบการ โดยการขอเข๎ า สั ม ภาษณ๑ ห รื อ การสํ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข๎าทางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อม และความรู๎จากสาขาวิชา
ที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให๎เสนอข๎อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังตํอไปนี้
3.1.1 เรียนครบหนํวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว๎ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมํต่ากวํา 2.00
3.1.3 ใช๎ระยะเวลาไมํเกิน 2 เทําของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว๎ในหลักสู ตร ทั้งนี้นับรวม
การลาพักการศึกษาด๎วย
3.1.4 ไมํมีพันธะด๎านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผํานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ๑ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3.2.3 ให๎นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ ระบุ ไว๎ในข๎อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร๎องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด มิ ฉ ะนั้ น อาจไมํ ไ ด๎ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ ตํ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ อนุ มั ติ ใ ห๎ ป ริ ญ ญา
ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย๑ใหมํ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ตํอผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาใน
รายวิชา ตามโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข๎อง อาทิรายละเอียด
หลักสูตร คูํมือการศึกษาและหลักสูตร คูํมืออาจารย๑ กฎระเบียบตําง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช๎สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห๑ผู๎เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย๑พี่เลี้ยงเพื่อชํวยเหลือและให๎คาปรึกษาแนะนา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให๎อาจารย๑นาเสนอวิธีการสอนอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย๑
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีสํ วนรํว มในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่ เกี่ยวข๎องกับการพัฒ นาความรู๎ และ
คุณธรรม
2.2.2 สํงเสริมการทาวิจัยสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.3 จัดให๎อาจารย๑ทุกคนเข๎ารํวมกลุํมวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการตําง ๆ
2.2.4 การพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด๎ า นอื่ น ๆ อาทิ การวิ จั ย การท าผลงานทางวิ ช าการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ การอบรมระยะสั้น เป็นต๎น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ค ณะกรรมการ ประจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด๎ ว ย
หัวหน๎าภาควิชา หรืออาจารย๑ที่ได๎รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย๑ประจาหลักสูตรอีก
4 คน เป็ น กรรมการ คณะกรรมการชุ ดนี้ ท าหน๎ าที่ รั บผิ ดชอบบริ หารหลั กสู ตร โดยคณบดี มอบหมายให๎
รองคณบดีฝุ ายวิชาการและวิจั ย เป็ นผู๎ กากับและให๎ คาแนะนา คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรจะมีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน กาหนดอาจารย๑ผู๎สอน ติดตาม รวบรวมข๎อมูลตํางๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ
การประเมิ น ผล เครื่ องมื ออุ ป กรณ๑ เป็ นต๎ น มาเป็ นข๎ อ มู ล ในการปรั บปรุ ง หลั กสู ต ร โดยมี การประชุ ม
ทุกภาคการศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนาอยํางตํอเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย โดยอาจารย๑และนักศึกษาสามารถทันตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหมํๆ เพื่อเป็นผู๎นาในการสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํๆ ทางด๎านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ๎ น ให๎ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความใฝุ รู๎ มี แ นวทางการเรี ย นรู๎ ที่ ส ร๎ า งความรู๎ ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยํางสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให๎ทันสมัย อยํางสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให๎มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให๎มีผู๎สอนและหรือผู๎ชํวยสอน
1.2.4 กาหนดให๎อาจารย๑ผู๎สอนมีคุณวุฒิไมํต่ากวําปริญญาโท หรือมีประสบการณ๑ความเชี่ยวชาญ
ตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให๎อาจารย๑ผู๎สอนเป็นผู๎นาทางวิชาการ และหรือเป็นผู๎เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ด๎าน
1.2.6 สํงเสริมอาจารย๑ประจาหลักสูตรให๎ไปดูงานด๎านหลักสูตร ทั้งในและตํางประเทศ
1.2.7 มีการประเมินตามตัวบํงชี้ในหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทาฐานข๎อมูลทางด๎านนักศึกษา อาจารย๑ อุปกรณ๑ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรํวมมือกับ
ตํางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู๎สาเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1.3.1 จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จานวนและรายชื่อคณาจารย๑ประจา
1.3.3 จานวนบุคลากรผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด๎วยอาจารย๑ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู๎สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ใน
การฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี การสืบค๎นผํานฐานข๎อมูลโดยมีสานักงานสารสนเทศ
ของคณะ ห๎องสมุดประจาคณะ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือด๎านการบริหาร
จัดการและด๎านอื่น ๆ รวมถึงฐานข๎อมูลที่จะให๎สืบค๎น สํวนระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนีม้ ีอุปกรณ๑ที่ใช๎สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอยํางพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได๎จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข๎อง เพื่อบริการให๎อาจารย๑และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎า
และใช๎ประกอบการเรียนการสอน ในการติดตํอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย๑ผู๎สอนแตํละรายวิชามี
สํวนรํวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น คณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช๎
ประกอบการสอนของอาจารย๑ อาทิ เครื่องมัลติมเี ดีย โปรเจคเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ เครื่องฉายสไลด๑ เป็นต๎น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ ป ระจ าห๎ อ งสมุ ด ของคณะซึ่ ง ประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข๎ า
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาหน๎าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้
มีเจ๎าหน๎าที่ด๎านโสตทัศนูปกรณ๑ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช๎สื่อของอาจารย๑ทาหน๎าที่ประเมินความ
เพียงพอของโสตทัศนูปกรณ๑
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให๎มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ระบบเครือขําย แมํขําย อุปกรณ๑การทดลอง ทรัพยากร
สื่อและชํองทางการเรียนรู๎ที่เพียบพร๎อมทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให๎มีเครือขํายและห๎องเรียนออนไลน๑
3. จัดให๎มีห๎องสมุดที่สามารถให๎บริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดให๎มีห๎องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ๑โสตทัศนูปกรณ๑ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จั ดทาเป็นสถิติ จานวนเครื่องมืออุปกรณ๑ ตํอหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช๎งาน
ห๎องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด๎วยอุปกรณ๑ตํางๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให๎บริการ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการให๎บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู๎ และการ
ปฏิบัติการ

85

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย๑ประจาต๎องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ๑มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง
2. มีประสบการณ๑การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3.1.2 มีความเข๎าใจถึงวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู๎ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ๑ทาวิจัย หรือประสบการณ๑ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย๑ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และผู๎ ส อน จะต๎องประชุม รํว มกั นในการวางแผนและการจั ด
การเรียนการสอน ประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อเตรียม
ไว๎สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค๑ของ
หลักสูตร และได๎บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส าหรั บ อาจารย๑ พิ เ ศษถื อ วํ า มีค วามส าคั ญ มาก เพราะจะเป็น ผู๎ ถํ า ยทอดประสบการณ๑ ต รง
จากการปฏิบัติมาให๎กับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นวํามีความสาคัญสาหรับการนาไประยุกต๑ใช๎ในสถาน
ประกอบการจะต๎องมีการเชิญอาจารย๑พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อยํางน๎อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและ
อาจารย๑พิเศษนั้น ไมํวําจะสอนทั้งรายวิช าหรือบางชั่วโมงจะต๎องเป็นผู๎มีประสบการณ๑ตรง โดยผําน
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลาดับ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบั ติบุ คลากร ให๎ ตรงตามภาระหน๎าที่ ที่ต๎องรับผิ ดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรกํอนรับเข๎าทางาน และต๎องผํานการสอบแขํงขันที่ประกอบไปด๎วย การสอบข๎อเขียน และการ
สอบสัมภาษณ๑ โดยข๎อสอบให๎ความสาคัญตํอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหนํง และทัศนคติตํองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต๎องเข๎าใจโครงสร๎างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต๎องสามารถให๎บริการ ให๎อาจารย๑
สามารถใช๎สื่อการสอนได๎อยํางสะดวก ซึ่งจาเป็นต๎องให๎มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให๎เข๎าใจแนวปฏิบัติ งาน
ของสาขาวิชาตํางๆ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแตํงตั้งอาจารย๑ที่ปรึกษาให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่
เหมาะสม สถานการณ๑รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต๎น ทั้งนี้อาจารย๑ที่ปรึกษาทุกคนต๎องกาหนด
ชั่วโมงการให๎คาปรึกษา เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าปรึกษาได๎
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใด สามารถที่จะยื่นคาร๎องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดู ค ะแนนและวิ ธี ก ารประเมิ น ของอาจารย๑ ใ นแตํ ล ะรายวิ ช าได๎
การอุทธรณ๑ของนักศึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ สามารถกระทาได๎ โดย ผํานชํองทางหลายชํองทาง
อาทิ กลํองรับความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ ทางโทรศัพท๑ ทางไปรษณีย๑ ทางเว็บบอร๑ด เป็นต๎น เมื่อฝุาย
วิ ช าการมี ข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วจากการอุ ท ธรณ๑ ข องนั ก ศึ ก ษาก็ จ ะมี ก ระบวนการพิ จ ารณาเลื อ กสรร น าเข๎ า สูํ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขปัญหาตํางๆ และมอบหมาย
ให๎ผู๎รับผิดชอบดาเนินการแก๎ไข และแจ๎งผลการดาเนินการ ติดตาม พร๎อมกับประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต๎องการกาลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรนั้น คาดวํามีความต๎องการ
กาลังคนด๎านอุตสาหกรรมมีแนวโน๎ มสูงขึ้น ได๎กาหนดระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตของผู๎ประกอบการ
โดยเฉลี่ยอยูํในระดับ 3.5 จากเกณฑ๑การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยฯ
จัดการสารวจความต๎องการแรงงานและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตเพื่อนาข๎อมูลมาใช๎ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาข๎อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต๎องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
นามาใช๎ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ๑ดีตํอเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ตํอไป ทั้งนี้เกณฑ๑การประเมินผําน คือ
มีการดาเนินงานตามข๎อ 1-5 และอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย๑ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ๑ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ๑
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให๎ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ๑การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการ ประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่ผํานมา
8. อาจารย๑ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด๎านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย๑ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได๎รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 50 ตํอปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มตี ํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมรํว มของอาจารย๑ ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและขอคาแนะนา/
ข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่มีความรู๎ในการใช๎กลยุทธ๑การสอน
- อาจารย๑ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบ/อาจารย๑ ผู๎ ส อนรายวิ ช า ขอความคิ ด เห็ น และข๎ อ เสนอแนะ
จากอาจารย๑ทํานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ๑การสอนสาหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู๎จากวิธีการที่ใช๎ โดยใช๎แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุํมนักศึกษา ระหวํางภาคการศึกษา โดยอาจารย๑ผู๎สอน
- ประเมิน จากการเรี ยนรู๎ ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมิ น การสอนของอาจารย๑ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรม
งานทีม่ อบหมายแกํนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย๑ผู๎รํวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายกํอนสาเร็จการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย๑
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข๎อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจตํอคุณภาพของบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ใช๎งานนักศึกษา บัณฑิตใหมํ นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบํงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข๎อ 7 โดยดาเนินการตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย๑ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวําง
ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข๎อมูลที่ได๎รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา
(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน๎าภาควิชาผํานอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย๑ผู๎ รั บผิ ด ชอบหลั กสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัว บํงชี้ผลการดาเนินงานจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข๎อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงาน ผลการดาเนินการหลักสูตร
ประจาปี เสนอหัวหน๎าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย๑ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสู ตร จากรํางรายงาน
ผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินการเพื่อใช๎ในรอบการศึกษาตํอไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผํานหัวหน๎าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 (เดิม) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)
B.Eng. (Agricultural Engineering)
1. โครงสร้าง 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตร 1.1 กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และ
มนุษยศาสตร๑
1.2 กลุํมวิชาภาษา
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑กับ
คณิตศาสตร๑
1.4 กลุํมวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
1.5 กลุํมวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

30 หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
12 หนํวยกิต
6 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Machinery
Engineering)
B. Eng. (Agricultural Machinery Engineering)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และ
6 หนํวยกิต
มนุษยศาสตร๑
1.2 กลุํมวิชาภาษา
12 หนํวยกิต
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑
6 หนํวยกิต
กับคณิตศาสตร๑
1.4 กลุํมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หนํวยกิต
1.5 กลุํมวิชาบูรณาการ
5 หนํวยกิต

5 หนํวยกิต
113 หน่วยกิต
36 หนํวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
113
2.1 กลุํมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
55
2.1.1 กลุํมวิชาชีพพื้นฐานทาง 21
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑
2.1.2 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34

หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

1) กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24 หนํวยกิต
2) กลุํมวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หนํวยกิต

2.2 กลุํมวิชาชีพบังคับ

60 หนํวยกิต

2.2 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน
58 หนํวยกิต
2.2.1 กลุํมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 42 หนํวยกิต
1) กลุํมวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 24 หนํวยกิต
2) กลุํมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หนํวยกิต
3) กลุํมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 14 หนํวยกิต

2.3 กลุํมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุํมวิชาเสริมสร๎างประสบการณ๑
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

9 หนํวยกิต
7 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
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2.2.2 กลุํมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หนํวยกิต
2.2.3 กลุํมวิชาเสริมสร๎าง
7 หนํวยกิต
ประสบการณ๑ในวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต

หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
2. รายวิชา 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 4 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 3 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตร๑ทั่วไป
- เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ๑
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 3 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 3 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 4 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม
3 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
3(3-0-6) 01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6) 01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 5 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 3 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 12 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
-บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-006 มนุษย๑กับปรัชญา
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 17 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 12 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
01-330-001 ภาษาอังกฤษจีนพื้นฐาน
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต๎น
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต๎น
01-343-001 ภาษาพมําเบื้องต๎น
01-344-001 ภาษาเวียตนามเบื้องต๎น

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

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

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
-เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
-เปลี่ยนจากหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-310-006 การอํานและการเขียนทางวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
-เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-310-006 การอํานและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จานวน 5 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 6 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จานวน 6 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 6 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- บังคับเรียนจากรายวิชาเดิม
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จานวน 3 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 1 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจาวัน
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน 7 วิชา หนํวยกิตรวม 5 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที
พอเพียง
01-010-011 การจัดและการบริหารคํายพักแรม2
06-060-008 ศิลปะการดาเนินชีวิต
11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว

3(3-0-6)

1(0-2-1)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-3)

เปลี่ยนแปลงจากวิชาบังคับเรียน
ไมํมี
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- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
09-150-004 ทั ก ษะการใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ แ ละ 3(2-3-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
- บังคับเรียนรายวิชา
09-150-004 ทั ก ษะการใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-3-5)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จานวน 6 วิชา หนํวยกิตเลือกรวม 1 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริหารคํายพักแรม 3(3-0-6)
01-610-006 การฝึกด๎วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จานวน 10 วิชา หนํวยกิตรวม 5 หนํวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
01-010-009 ทักษะการเรียนรูส๎ ูํความสาเร็จ
2(2-0-4)
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ
2(2-0-4)
สิ่งแวดล๎อม
09-010-015 การควบคุมน้าหนักและรูปรํางเพือ่ 2(1-2-3)
สุขภาพ
09-010-019 มนุษย๑กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
09-310-020 มองโลกผํานวรรณกรรม
2(2-0-4)
09-310-021 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบท 2(2-0-4)
เพลง
เปลี่ยนแปลงเป็นวิชาบังคับเรียน
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
6 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 14 รายวิชา 36 หนํวยกิต
-ตัดออกจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
04-311-201 กลศาสตร๑วศิ วกรรม
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-411-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม

7. กลุม่ วิชาชีพบังคับ 61 หน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟูา
04-811-201 พื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตร

3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
6. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
จานวน 9 รายวิชา 21 หนํวยกิต
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
09-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 1
09-410-143 ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร 2
7. กลุม่ วิชาบังคับทางวิศวกรรม
04-311-101 กลศาสตร๑วศิ วกรรม
04-311-203 กลศาสตร๑วสั ดุ
04-311-205 กลศาสตร๑ของไหล
04-311-204 เธอร๑โมไดนามิกส๑
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-411-204 กระบวนการผลิต
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-811-201 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการออกแบบ
สาหรับวิศวกรเกษตร
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-811-302 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 1
04-811-403 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 2
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
-รหัสรายวิชาเดิม
04-811-306 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
04-811-307 ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร
04-812-309 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
04-812-313 เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับ
ระบบการเกษตร
04-811-315 การถํายเทความร๎อนและมวล
สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
04-811-31 การทาความเย็นและระบบเก็บรักษา
ด๎วยความเย็น
4-811-314 การสั่นสะเทือนสาหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร
04-811-411 การควบคุมกาลังของไหลสาหรับงาน
วิศวกรรมเกษตร

-ขื่อและรหัสรายวิชาเดิม
04-811-301 โครงงานด๎านวิศวกรรมเกษตร 1
04-811-401 โครงงานด๎านวิศวกรรมเกษตร 2

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น
04-812-301 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
04-812-302 ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร 3(3-0-6)
04-812-303 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)
04-812-304 เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับ 3(3-0-6)
ระบบการเกษตร
04-812-305 การถํายเทความร๎อนและมวล
3(3-0-6)
สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6)
04-812-306 การทาความเย็นและระบบเก็บ
3(3-0-6)
รักษาด๎วยความเย็น
04-812-407 การสั่นสะเทือนสาหรับงาน
3(3-0-6)
วิศวกรรมเกษตร
04-812-408 การควบคุมกาลังของไหลสาหรับ 3(3-0-6)
งานวิศวกรรมเกษตร

1(1-0-2) 04-812-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
3(1-6-4) 04-812-410 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร

1(1-0-2)
3(1-6-4)

-รหัสรายวิชาชีพบังคับเดิม
04-811-304 เครื่องจักรกลเกษตร1
3(2-3-5) 04-812-311 เครื่องจักรกลเกษตร1
3(2-3-5) 3(2-3-5)
04-811-308 วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อ
3(2-3-5) 04-812-312 วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อ
3(2-3-5)
การเกษตร
การเกษตร
04-820-418 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-3-5) 04-812-313 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
3(2-3-5)
เกษตร
04-812-304 การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อ 3(3-0-6) 04-812-415 การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อ 3(3-0-6)
การเกษตร
การเกษตร
-เปลี่ยนรหัสและหน่วยกิตจาก
04-812-201 วิศวกรรมชลประทานและการ
ระบายน้า

3(3-0-6) 04-812-314 วิศวกรรมการจัดการดินและน้า

96

2(2-0-4)

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
8. กลุม่ วิชาชีพเลือก จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
8. กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม จานวน 3 วิชา
9 หน่วยกิต วิชาชีพเลือก กลุ่มวิชา การออกแบบ
ผลิต เครื่องจักรกลเกษตร และการจัดการทาง
วิศวกรรมเกษตร
-ขื่อและรหัสรายวิชาเดิม
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น
04-811-305 เครื่องจักรกลเกษตร2
04-813-301 เครื่องจักรกลเกษตร2
04-811-402 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
04-813-403 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
ประยุกต๑
3(2-3-5)
ประยุกต๑
04-811-405 ระเบียบวิธไี ฟไนท๑เอลิเมนต๑เบื้องต๎น 1(1-3-1) 04-813-404 ระเบียบวิธีไฟไนต๑เอลิเมนต๑
สาหรับวิศวกรเกษตร
เบื้องต๎นสาหรับวิศวกรเกษตร
04-811-406 การจัดการเครื่องต๎นกาลังและ
3(2-3-5) 04-813-405 การจัดการเครื่องต๎นกาลังและ
เครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
- ตัดออกจากหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-811-411 การออกแบบระบบไฮดรอลิกสาหรับ
04-813-402 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานในการผลิต
เครื่องจักรกลเกษตร
สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
04-811-311 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการออกแบบ 3(2-3-5)
เกษตร
สาหรับวิศวกรเกษตร
04-813-406 การจัดการของเสียและควบคุม
04-812-202 สัมมนา
3(2-3-5)
คุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
เกษตร
1(0-3-1)
วิชาชีพเลือกกลุ่มวิชา หุ่นยนต์ ความแม่นยา
ทางการเกษตร และพลังงานทดแทน
-ขื่อและรหัสรายวิชาเดิม
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น
04-811-312 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและ
04-813-407 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและ
ระบบจําย
ระบบจําย
04-811-404 เครื่องจักรกลไฟฟูาในอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 04-813-408 เครื่องจักรกลไฟฟูาในอุตสาหกรรม
เกษตร
เกษตร
04-811-409 หุํนยนต๑ทางการเกษตร
3(2-3-5) 04-813-409 หุํนยนต๑ทางการเกษตร
04-811-412 เทคโนโลยีความแมํนยาทาง
04-813-410 เทคโนโลยีความแมํนยาทาง
การเกษตร
3(3-0-6)
การเกษตร
3(3-0-6)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-813-411 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
04-813-412 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
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3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
9. กลุม่ วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 5 วิขา 7 หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
04-811-403 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร
-ตัดออกจากหลักสูตร
04-000-301 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
9. กลุม่ วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 6 วิชา 7 หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
แผนที่ 1
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
)6(0-40-0)
6(0-40-0) 04-000-401 สหกิจศึกษา
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
)1(0-2-1)
1(0-2-1) 04-000-302 การเตรียมความพร๎อมฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
04-000-403 สหกิจศึกษาตํางประเทศ
)6(0-40-0)
แผนที่ 2
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร๎อมฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
04-000-303 ฝึกงาน
04-000-304 ฝึกงานตํางประเทศ
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
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1(0-2-1)
)3(0-40-0)
)6(0-40-0)
3(0-6-3)

ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาใน มคอ. 1 กับรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาใน มคอ. 1
เครื่องจักรกลเกษตร

1. 04-812-311
2. 04-812-312
3. 04-812-302

กลศาสตร๑

1. 04-311-101
2. 04-311-203

กลศาสตร๑ของไหล

1. 04-311-205

ระบบที่เกี่ยวข๎องกับดิน
และน้า

1. 04-812-314

กระบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร

1. 04-812-313

อุณหพลศาสตร๑

1. 04-311-204
2. 04-812-305

3. 04-812-304

อาคารทางการเกษตรและ 1. 04-812-415
ระบบที่เกี่ยวข๎อง

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery 1
วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อ
3(2-3-5)
การเกษตร
Agricultural Tractors Engineering
ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร 3(3-0-6)
Power for Agricultural Systems
กลศาสตร๑วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
กลศาสตร๑วัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
กลศาสตร๑ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิศวกรรมการจัดการดิน และน้า
2(2-0-4)
Soil and Water Management Engineering
วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
3(2-3-5)
เกษตร
Agricultural Process Engineeing
เธอร๑โมไดนามิกส๑
3(3-0-6)
Thermodynamics
การถํายเทความร๎อนและมวล 3(3-0-6)
สาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
Heat and Mass Transfer for Agricultural
Engineering
เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับ 3(3-0-6)
ระบบการเกษตร
Internal Combustion Engines for
Agricultural Systems
การออกแบบโครงสร๎างอาคาร 3(3-0-6)
เพื่อการเกษตร
Agricultural Building Structural Design
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หมายเหตุ
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ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายเกรียงไกร แซมสีมํวง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Grianggai Samseemoung
2. ตาแหน่ง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมูํ 1 ถนนรังสิต - นครนายก
ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท๑ 02 549 3328
โทรสาร 02 549 3581
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
D.Eng. (Agricultural Engineering)
M. Sc. Mechanics and
Engineering Design
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ปี พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ที่ จบ
2553
สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย (AIT)
2548
University of Hanover, Germany
2543

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาการสอน
1. Mechanics and Engineering Design
2. Agricultural Machinery
3. Electronics in Agriculture
4. Remote Sensing Technology
5. Smart Farm Technology
6. PA
6. ผลงานทางวิชาการ
1. Samseemoung, G., H.P.W. Jayasuriya and Peeyush Soni. 2010. Detection and
Analysis of Oil Palm Pest Infestation by Radio-Controlled Helicopter-Mounted Low- Altitude
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Remote Sensing Platform: Methodology Using Image Processing and Vegetation Indices
Analyses, Asia Forum, International Agricultural Engineering Conference (IAEC)-2010, Shanghai
(China), 17-20 September 2010.
2. Samseemoung, G., Hemantha P. W.Jayasuriya and Peeyush Soni, (2011). Oil palm
pest infestation monitoring and evaluation by helicopter-mounted, low altitude remote
sensing platform, J. Appl. Remote Sens. Vol. 5, pp. 053540 (Aug 04, 2011);
doi:10.1117/1.3609843
3. Samseemoung, G., Peeyush Soni, Hemantha P. W.Jayasuriya and Vilas M. Salokhe,
(2012). Application of low altitude remote sensing (LARS) platform for monitoring crop growth
and weed infestation in a soybean plantation, Precision Agric., Springer Science+Business
Media, LLC 2012, Published online: 14 July 2012; doi:10.1007/s11119-012-9271-8.
4. H. P. W. Jayasuriya, Kishore C Swain and Grianggai Samseemoung (2012). Potential
Applications of low-altitude remote sensing (LARS) with radio-controlled helicopter
platforms: Case studies on nutrient and pest management under agriculture systems in
developing countries. Presented at 11th International Conference on Precision Agriculture,
July 15-18, Indianapolis, USA.
5. ทีป่ รึกษาโครงการวิจัยเครื่องเก็บเกี่ยวทะลายปาล๑มน้ามันติดปลายรถเครนด๎วยระบบไฮดรอลิกส๑ ที่ระยะ
ความสูง 12 เมตร ณ ศูนย๑นวัตกรรมแหํงชาติ (NIA) รํวมกับ บริษัท ไทยเอเจนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (เสร็จ
สมบูรณ๑)
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ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสานิตย๑ดา เตียวต๐อย
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sanidda Tiewtoy
2. ตาแหน่ง ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท๑ 0 2549 4609
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
D.Eng. (Water Engineering and
Management)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

ปี พ.ศ. ที่
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จบ
2553 สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย (AIT)
2543
2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาการสอน
1. วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้า
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
1.Sanidda Tiewtoy, Roberto S. Clemente, Sylvain R. Perret, Mukand Singh Babel and Sutat
Weesakul. (2011). Irrigation Sustainability Assessment of Selected Projects in Tha Chin
Basin, Thailand. Irrigation and Drainage. Volume 60, p. 296-307.
2. สานิตย๑ดา เตียวต๐อย, ชลิตา สุวรรณ และ ธณัฏฐ๑ยศ สมใจ. (2555). วอเตอร๑ฟุตพรินต๑ของอ๎อยและมัน
สาปะหลังสาหรับการผลิตเอทานอลในภาคตะวันออก ประเทศไทย. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตร
แหํงประเทศไทย (Journal of the Thai Society of Agricultural Engineering) ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม-ธันวาคม 2555) หน๎า 68-75.
3. Sanidda Tiewtoy, Thanutyot Somjai and Chalita Suwan. (2013). Water Footprint of Crops
under the Rain-Fed and Irrigated Cultivation in Eastern Thailand. IJERD-International
Journal of Envirnmental and Rural Development. Volume 4-2,p.138-142.
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4.Sanidda Tiewtoy, Roberto S. Clemente. (2009). Irrigation Assessment of Selected Projects in
Thailand. Conference on Regional R&D Workshop on Water Saving Irrigation Practices
in Rice-based Canal Systems, 8-9 October 2009, AIT Conference Center, Asian
Institute of Technology: Bangkok.
5. Tiewtoy S., Somjai T., and Suwan C. (2013). Water Footprint of Energy Crops of Rain-fed and
Irrigated Cultivation in Eastern Thailand. Paper presented at the 4th International
Conference on Environmental and Rural Development, 19-20 January 2013: Siem Reap,
Cambodia.
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ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายวีรศักดิ์ หมูํเจริญ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Weerasak Moocharoen
2. ตาแหน่ง
อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑
39 หมูํ 1 ถนนรังสิต - นครนายก
ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท๑ 02 549 3479
โทรสาร 02 549 3479
E-mail: mweera@rmutt.ac.th
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ที่ จบ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก)
2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5. ประสบการณ์การทางาน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาการสอน
1. ต๎นกาลังระบบการเกษตร
2. สัมมนา
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 ผลงานวิจัย
6.1.1 การออกแบบและสร๎างโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอัดรีดฟิล๑มพลาสติก, เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย IPUS ปีงบประมาณ 2547, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.2 การทดลองเพื่อหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผํนฟิล๑มพลาสติกสาหรับงานพิมพ๑สีกราวัวร๑,
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IPUS ปีงบประมาณ 2548, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
6.1.3 การควบคุมการผลิตเชิงสถิติในงานเปุาฟิล๑มพีพี, เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS
ปีงบประมาณ 2549, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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6.1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแผํนชีทโฟมพีวีซี, เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
IRPUS ปีงบประมาณ2549, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.5 ความสัมพันธ๑ระหวํางแมํพิมพ๑เทอร๑โมฟอร๑มกับคุณภาพการเปุายืดภาชนะกลวง, เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย IRPUS ปีงบประมาณ 2550, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.6 การผลิตแทํงไม๎พลาสติกโดยใช๎เศษพอลิเมอร๑รีไซเคิล, เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS
ปีงบประมาณ 2550, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.7 ผลของการออกแบบพรีฟอร๑มตํอคุณภาพการเปุายืดภาชนะกลวง, เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
IRPUS ปีงบประมาณ 2550, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.8 การทดลองผลิตหวายเทียมจากโพลิโอเลฟิน, เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS ปีงบประมาณ
2550, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.9 ดัชนีชี้วัดการบริโภคพลังงานจาเพาะของกระบวนการฉีดหลอดพรีฟอร๑มพลาสติกพีอีที,
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS ปีงบประมาณ 2551, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.10 ชุดตรวจสอบพิสูจน๑ทราบชนิดของพลาสติกอยํางงําย, เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS
ปีงบประมาณ 2551, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6.1.11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาความเข๎มข๎นของสีในวัสดุสิ่งทอ, วิชา:
วิทยาศาสตร๑สี (04-521-202) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ งบรายได๎ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายพงศ๑พิชญ๑ ตํวนภูษา
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Pongpith Tuenpusa
2. ตาแหน่ง อาจารย๑
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมูํ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท๑ 0 86336 7514
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม.(เครือ่ งกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาการสอน
1. เครื่องจักรกลไฟฟูา
6. ผลงานทางวิชาการ
1. Field experiments of PV-Thermal collectors for residential application in
Bangkok, T Nualboonrueng, P Tuenpusa, Y Ueda, A Akisawa ,Energies 5 (4), 1229-1244,
Molecular Diversity Preservation International
2. The Performance of PV-Thermal (PVT) systems for residential application in
Bangkok ,T Nualboonrueng, P Tuenpusa, Y Ueda, A Akisawa Progress in Photovoltaics:
Research and Applications 21 (5), 1204-1213
3. Artificial Aging Properties of an Extruded Polymeric Solar Collector , Chakkapong
Dongkhao, Tawatchai Meekaew, Warunee Ariyawiriyanan, Manop Yamphang, Jakrawan
Boonwan, Pongpitch Tuenpusa, Nukul Euaphantasate, Pongphisanu Muangchareon,
Supachat Chungpaibulpatana, Thammasat International Journal of Science and
Technology,เลํมที8่ ฉบับที่ 3
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4. Thermal Efficiency of Solar Collector Made from Thermoplastics , Warunee
Ariyawiriyanan, Tawatchai Meekaew, Manop Yamphang, Pongpitch Tuenpusa,
Jakrawan Boonwan, Nukul Euaphantasate, Pongphisanu Muangchareon, Supachat
Chungpaibulpatana, Energy Procedia, Elsevier,เลํมที่ 34 หน๎า 500-505
5. การพัฒนาซอฟต์ ร์ สาหรั บการตรวจสอบความเสียหายของระบบน้าร้ อนพลังงานแสงอาทิต ย์
Collector สุริยะ สุกรินทร๑ 1, พงศ๑พิชญ๑ ตํวนภูษา 2, .สถาพร ทองวิค การประชุมวิชาการเรื่องการ
ถํายเทความร๎อนและกระบวนการครั้งที่ 11 วันที่ 5-9 มีนาคม 2555
6. ดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสาหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้า
ร้อนและงานซ่อมบารุง สุริยะ สุกรินทร๑ พงศ๑พิชญ๑ ตํวนภูษา สถาพร ทองวิค การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหํงประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจาปี 255431 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ
ชลจันทร๑ พัทยา รีสอร๑ท จ. ชลบุรี
7. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้าร้ อนแบบแผ่นเรียบและแบบหลอดแก้ว
สุญญากาศThe feasibility study on the use of Flat Plate Solar Collector and
Evacuated TubeSolar Collector สุริยะ สุกรินทร๑ 1, พงศ๑พิชญ๑ ตํวนภูษา 2, .สถาพร ทองวิค
การประชุมวิชาการเครือขํายพลังงานแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 7 จังหวัดภูเก็ต 3-5 พ.ค. 54
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ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายมานพ แย๎มแฟง
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Manop Yamphang
2. ตาแหน่ง อาจารย๑
3. หน่วยงานและถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท๑ 0 2549 3430
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปี พที่จบ .ศ.
2547
2540

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ทาการสอน
1. กลศาสตร๑วิศวกรรม
2. ต๎นกาลัง
3. การทาความเย็น
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
งานวิจัย
1. Artificial Aging Properties of an Extruded Polymeric Solar Collector , Chakkapong Dongkhao,
Tawatchai Meekaew, Warunee Ariyawiriyanan, Manop Yamphang, Jakrawan Boonwan,
Pongpitch Tuenpusa, Nukul Euaphantasate, Pongphisanu Muangchareon, Supachat
Chungpaibulpatana, Thammasat International Journal of Science and Technology,เลํมที่8 ฉบับ
ที่ 3
2. Thermal Efficiency of Solar Collector Made from Thermoplastics , Warunee Ariyawiriyanan,
Tawatchai Meekaew, Manop Yamphang, Pongpitch Tuenpusa, Jakrawan Boonwan, Nukul
Euaphantasate, Pongphisanu Muangchareon, Supachat Chungpaibulpatana, Energy Procedia,
Elsevier,เลํมที่ 34 หน๎า 500-505

113

ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ง
ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
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อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก
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1 วิศวกรในสถาน
ปีที่ 1 1. พื้นฐานการคานวณด๎าน
ประกอบการด๎าน
วิทยาศาสตร๑ และการสื่อสารอยําง
อุตสาหกรรมเกษตร
มีประสิทธิภาพ
2 วิศวกรออกแบบ และ
ควบคุมการผลิตใน
สถานประกอบการด๎าน
เครื่องจักรกลเกษตร
3 นักวิขาการใน
สถาบันการศึกษาที่ผลิต
นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง

รายวิชา
1.1 09-111-141
1.2 09-210-121
1.3 09-210-122
1.4 09-410-141
1.5 09-410-142
1.6 01-320-001
1.7 01-210-001
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แคลคูลัสสาหรับวิศวกร1
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร1
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สารนิเทศและการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ

กระบวนการเรียนการ
สอน/วิธีสอน
มีการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน
และลงมือปฏิบัติการใน
หัวข๎อที่สอดคล๎องกับ
ภาคทฤษฎี

วิธีการวัดสมรรถนะ
สอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

4 นักวิชาการ
ปีที่ 1 2. พื้นฐานการคานวณด๎าน
สถาบันวิจัยใน
วิทยาศาสตร๑ และการสื่อสารอยําง
หนํวยงานของภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
และเอกชน
5 นักวิชาการทางด๎าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรประจาภาค
การเกษตรขนาดใหญํ

รายวิชา

2.1
2.2
2.3
2.4

09-111-142
09-410-143
09-410-144
01-320-002

144

117

กระบวนการเรียนการ
วิธีการวัดสมรรถนะ
สอน/วิธีสอน
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2
มีการเรียนการสอนทั้ง สอบภาคทฤษฎีและ
ฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร2
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน ปฏิบัติ
ปฏิบัติการฟิสิกส๑สาหรับวิศวกร2 และลงมือปฏิบัติการใน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หัวข๎อที่สอดคล๎องกับ
ภาคทฤษฎี

อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

ปีที่ 2 1. พื้นฐานการคานวณด๎าน
วิศวกรรมเพื่อการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
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2. พื้นฐานการคานวณ การเขียน
แบบด๎านวิศวกรรม และความรู๎
พื้นฐานด๎านวัสดุวิศวกรรม เพื่อ
การออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกลเกษตร

รายวิชา
1.1 04-311-101 กลศาสตร๑วิศวกรรม
1.2 04-111-204 กระบวนการผลิต
1.3 04-314-202 หลักมูลของเธอร๑โมไดนามิกส๑
2.1 04-311-203 กลศาสตร๑วัสดุ
2.2 04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
2.3 04-811-311 คอมพิวเตอร๑ชํวยงานการ
ออกแบบสาหรับวิศวกรเกษตร 1

118

กระบวนการเรียนการ
วิธีการวัดสมรรถนะ
สอน/วิธีสอน
มีการเรียนการสอน
สอบภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน

มีการเรียนการสอนทั้ง สอบภาคทฤษฎีและ
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน ปฏิบัติ
และลงมือปฏิบัติการใน
หัวข๎อที่สอดคล๎องกับ
ภาคทฤษฎี โดย
นักศึกษาจะต๎องทา
term project และ
นาเสนอตํออาจารย๑

อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

ปีที่ 3 1. พื้นฐานการคานวณ ออกแบบ
ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร การ
ทดสอบสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล
เกษตร และการนาเสนองานทาง
วิชาการอยํางมีประสิทธิภาพ

รายวิชา

1.1 04-811-304
1.2 04-811-309
1.3 04-811-307
1.4 04-811-313
1.5 04-820-418
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กระบวนการเรียนการ
วิธีการวัดสมรรถนะ
สอน/วิธีสอน
เครื่องจักรกลเกษตร1
มีการเรียนการสอนทั้ง สอบภาคทฤษฎีและ
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน ปฏิบัติ
ต๎นกาลังสาหรับระบบการเกษตร และลงมือปฏิบัติการใน
เครื่องยนต๑สันดาปภายในสาหรับ หัวข๎อที่สอดคล๎องกับ
ระบบการเกษตร
ภาคทฤษฎี
วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผล
นักศึกษาค๎นคว๎าหัวข๎อที่
เกษตร
นําสนใจทาง internet
แล๎วจัดเตรียม power
point เพื่อนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน

ตารางสรุปการวิเคราะห๑หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

รายวิชา
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ปีที่ 3 2. ทักษะด๎านการค๎นคว๎าหาข๎อมูล 2.1 04-811-306 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
จาก internet การรวบรวมข๎อมูล 2.2 04-811-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
การออกแบบ ผลิตเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลเกษตร
เกษตร การทดสอบสมรรถนะและ 2.3 04-811-308 วิศวกรรมรถแทรกเตอร๑เพื่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล
การเกษตร
เกษตร และทักษะด๎านการเขียน
รายงานทางวิชาการ
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กระบวนการเรียนการ
สอน/วิธีสอน
มีการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน
และลงมือปฏิบัติการใน
หัวข๎อที่สอดคล๎องกับ
ภาคทฤษฎี
นักศึกษาหาหัวข๎อที่
นําสนใจทางด๎าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร แล๎วนาเสนอ
หัวข๎อตํออาจารย๑ประจา
วิชา และอาจารย๑ที่
ปรึกษาโครงงาน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให๎
ดาเนินโครงงาน

วิธีการวัดสมรรถนะ
สอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
ในรายวิชาการเตรียม
โครงงานด๎านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
ประเมินผลโดย
คณะกรรมการโครงงาน
และอาจารย๑ประจาวิชา
โครงงาน

อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

ปีที่ 4 1. ทักษะด๎านการเรียนรู๎งาน
1.1 04-811-403 สหกิจศึกษา
ความมีระเบียบวินัย ความอดทน
การสื่อสาร การประสานงาน การ
ตรงตํอเวลา ความมีจิตสาธารณะ
ความซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่ที่รับผิดชอบ
และการจัดทารายงานทางวิชาการ
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121

กระบวนการเรียนการ
สอน/วิธีสอน
มีการฝึกทางานจริงใน
สถานประกอบการ โดย
มีพี่เลี้ยงที่ได๎รับการ
มอบหมายจากสถาน
ประกอบการคอยชํวย
ดูแลและให๎คาปรึกษา
ในระหวํางการทางาน
จะมีอาจารย๑นิเทศงานที่
ได๎รับมอบหมายจาก
ทางสถานศึกษา ไป
ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินผลการทางาน
ของนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ ตลอดจน
ตรวจความก๎าวหน๎าใน
การจัดทารายงาน
สหกิจศึกษา

วิธีการวัดสมรรถนะ
ประเมินผลรํวมกัน
ระหวํางสถาน
ประกอบการ และ
อาจารย๑นิเทศงาน
นักศึกษา

อาชีพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

ปีที่ 4 2. ทักษะด๎านการออกแบบ เขียน 2.1 การสั่นสะเทือนสาหรับงานวิศวกรรมเกษตร
แบบ สร๎าง ทดสอบและประเมินผล 2.2 การออกแบบโครงสร๎างอาคารเพื่อการเกษตร
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 2.3 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
การเขียนรายงานทางวิชาการด๎าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
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122

กระบวนการเรียนการ
สอน/วิธีสอน
ในการดาเนินการจัดทา
โครงงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
โดยนักศึกษา จานวน
ประมาณ 2 คน
จะรวมกลุํมเพื่อดาเนิน
โครงงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ทา
การออกแบบ เขียนแบบ
สร๎างทดสอบและ
ประเมินผลการทางาน
ตลอดจนจัดทารูปเลํม
รายงาน และนาเสนอผล
การศึกษาตํอ
คณะกรรมการสอบ
โครงงาน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา

วิธีการวัดสมรรถนะ
ในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร ประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
โครงงานและอาจารย๑
ประจาวิชาโครงงาน

